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প্রাক কখন 
'রোমান ক্যাথলিক লম্প্রধায়ের যাঁজক মানরিক শাহজাহানের রাজত্বকালে বাঙ্গালা 

দেশে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভমণবৃভান্তে এ দেশের সামাজিক অবস্থা, রীতি-নীতি, 
শাসন ব্যবস্থা, ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথ। লিখেছেন । বস্তত, মানরিকের বিবরণ ছাড়া 
সেই সময় বাঙ্গালা দেশের, বিশেষ করে দক্ষিণ বঙ্গের, কি অবস্থা! ছিল তা! জানবার 
আর প্রায় কোন উপায়ই নেই। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে মানরিকের ভ্রমণ কাহিনীর 
বাঙ্গাল! দেশ অংশের অন্থবাদ দেওয়া হয়েছে। 

মানরিকের আগে ও পরেও অনেক বিদেশী পর্যটক বাঙ্গাল! দেশে এসেছেন, ও তাদের 
ভ্রমণ বৃত্তান্তে এ দেশের কথ! লিখেছেন । ফা-হিয়েন গুগ্তসঘরাটদের লময় তাঅলিপ্তি বন্দর 
হয়ে শ্রীলঙ্কায় যান। ছিউয়েন ৎসাং যখন বাঙ্গাল] দেশে আসেন তখন এ দেশের রাজা 

'শশান্ক। এই ছুই জন চীন] বৌদ্ধ ভিচ্ষুর বিবরণে এ দেশের কথ! কিছু কিছু জান। যায়। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙ্গালা দেশের অনেক অংশে মুসলিম শাসন আরভ 

হুয়। তবে এই সব স্থলতানদ্নের ইতিহাম কোন মৃসলিম এঁতিহাদিক লেখেন নি। 
এদের সময় বাঙ্গাল দেশের অবস্থার কথ! জানবার উপায় শুধু ইবনে বভুতার বিবরণ 
ও চীন দেশের সরকারী রিপোর্ট । বাংলার সুলতানদের সময় কয়েক ধছর বাঙ্গাল। 
ও চীনদেশের মধ্যে রাজদৃত বিনিময় হয়। চীন দেশের রাজদূতর] তাদের সরকারকে 
থে সব রিপোর্ট দিতেন তার কিছু অংশ এ দেশে পাওয়। যায়। 

মুল যুগে মানরিক ছাড়া গোয়া! থেকে অন্য খ্রীষ্টান মিশনারীরাও বাজাল! দেশে 
'এসেছিলেন। তারা গোয়াতে যে রিপোর্ট পাঠাতেন তাই থেকে দক্ষিণ বঙ্গের রাজ- 
নৈতিক অবস্থার কিছু কিছু খবর পাওয়া ষায়। 

মুঘল যুগে যে সব ব্যবসায়ীর! ইয়োরোপ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে 
অনেকে বাঙ্গাল। দেশেও ঘুরে গিয়েছিলেন। এঁর অনেকে তাদের ভরমপবৃতাস্ত 
'লিখেছেন। 

এই লব ভ্রমণ বৃতান্তের বাঙ্গাল! দেশ অংশটুকুর ও রিপোর্টগুলির অনুবাদ এই গ্রন্থের 
রিতীয় ভাগে দেওয়া হয়েছে। সপ্তদশ শতান্ধীর় শেষের দিকে ঈন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
'কর্মচারীদের ভায়েরী ও রিপোর্টগুলি ছাড়া, 'এই শতাীর শেষ অবধি আর কোন 
“প্রসিদ্ধ বিবরণ মনে হয় বাদ পড়েনি । 

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাম সব্বদ্ধে ধারা কৌতুহলী তাদের গ্রন্থটি কাজে লাগতে 
পারে। 

পোতুলীজরা প্রায় তিনশ বছর কখনও জঙদস্থ্য বা সৈনিক, কখনও মিশনারী আর 
-কখনও বা৷ ব্যবসায়ী রূপে বাঙালীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছিল। এই মেলামেশার 
চিহ্ পাওয়া যাঁয় বাঙ্গাল। ভাষায় বহু লংখ্যক পোতু্গীজ শব্দের অন্থপ্রবেশে। এই শখ" 
"গুলি সন্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট পে দেওয়! হ'ল । প্রবন্ধটি ১৯৮৯ দানের 
'শেষে আনন্ববাজার পত্জিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ্ 



সেবা্টীন মানরিকের বঙ্গদেশে ভ্রমণ 

পাদরি মেষ্টো ফ্রে সেবাষটীন মানরিক [ 7৪৫1০ [156801০ 5185 9০688161510 

1181108৩ ] সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ধ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ধর্মযাজক 
রূপে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি তিনবার বাঙ্গাল! দেশের মধ্যে দিয়ে যাওয়া 
আসা করেন। তার ভ্রমণ কাহিনী তিনি তার কয়েক বছর পরে ইয়োরোপে বসে 
লেখেন । এই অঙ্তবাদ শুধু তার বাঙ্গাল! দেশের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসার বিবরণ অংশ 
থেকে কর | 

মানরিক পোতৃগালের লোক ছিলেন, কিন্তু তার ভ্রমণ কাহিনী স্প্যানিশ ভাষায় 
লেখা। ইংরেঞ্জি অন্বার্দক একফোর্ড লুয়ার্ড [ ০100910 [,010 ] লিখেছেন যে 
মানরিকের ভাষা অতাস্ত আড়ষ্ট । ইংরেজি অন্থবাদ হাকলুইট সোসাইটি [ 8115 
9০০15 ] ১৯২৭ থ্রীষ্টাবে প্রকাশ করেন। 

মানরিকের জন্ম পোতুগালের ওপোর্টে। শহরে । জন্ম তারিখ জান৷ নেই । তিনি 
গোয়া শহরে ধর্মযাজকের বৃত্তি অবলম্বন করেন ৷ ১৬২৮ [ বা ইংরেজি অন্থবাদদকের মতে 
১৬২৯] ্রীষ্টাবে তিনি কোচিন থেকে যাত্রা! আরম্ভ করে সেই বছরই জুন মাসে হুগলিতে 
পৌছান। সেপ্টেম্বর মানে তিনি আরাকান যাত্রা করেন। প্রায় ছয় বছর আরাকানে 
থেকে তিনি বাঙ্গাল! দেশ হয়ে গোয়া ফিরে যান। তারপর কিছু দিন পরে তিনি পূর্ব 
এশিয়াতে চলে যান। ১৬৪০ গ্রীষ্টান্ষে তিনি সেখান থেকে গোয়। ফিরে যাচ্ছিলেন। 
ঝড়ে তার জাহাজ উড়িব্যার সমুদ্র তীরে এসে লাগে । সেখানে নেষে তিনি বাঙ্গালাদেশ, 
উত্তর ভারত হয়ে স্থলপথে ইয়োরোপ ফিরে যান । পথে তিনি গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ 
দেখেছিলেন । 

মানরিক যখন বাদ্গালাদেশে এসেছিলেন তার একশ বছরের কিছু আগে পোর্তু- 
গীজর! প্রথম বাঙ্গালাদেশে আসে । এখানে কয়েক জায়গায় তার] বন্তি স্থাপন করে। 
পোতুগিজর। নিজেদের বসতি গুলিকে ব্যাণ্ডেল বলত । এই শব্দটি ফারসী বন্দর শব্দ 
থেকে বানানো । গোড়ার দিকে বাঙ্গালাদেশে তাদের ছুটি প্রধান ব্যাণ্ডেল ব। বনতি ছিল 
পশ্চিমে সপ্তগ্রাম ব1 সাত» যাকে এরা বলত ছোট বন্দর, আর পৃবে চাটগা! যার নাম 
এর] দিয়েছিল বড় বন্দর । ষোড়শ শতাঙ্ধীর শেষের দ্িকে সরম্বতী নদী মজে গেলে 
তার! সাতর্গ। থেকে হুগলিতে এসে বন্দর ব! বসতি বানায়। পোতু গীঙ্দের বাঙ্গাল 
দেশের বসতিগুলি পোতুগালের রাজার অধীন ছিলনা | এখানে এরা স্থানীয় সরকারের 
বা মুঘল সম্রাটের অনুমতি নিয়ে ব্যবসা করত। অধিকাংশ পোতু গীজই ভাগ্যান্বেষী 
লোক ছিল, আর তাদের মধ্যে কিছু বরখান্ত হওয়া সৈনিকও থাকত। এরা অনেকে 
এখানকার ছোট খাট রাঁজ। ব1 জমিদারের চাঁকরি করত, অনেকে আরাকানের মগ 
রাজার নৌ দেনাবাহিনীতে ভরি হত, আর কিছু লোক দ্বাধীন ভাবে জলদন্থ্য বৃত্তি 



২ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

করত। আরাকানের লোকেরা পোতুগীঞ্জদের লাহায্যে বাঙ্গাল! দেশের দক্ষিণ অংশে 

সর্বত্র নৌকা করে এসে লুটপাট করত আর স্থানীয় লোকেদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস 
বানাতো। একশো বছরেরও বেশী দিন ধরে মগ আর পোতুগীজদের অত্যাচারে এই 
অঞ্চলের বহু গ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়। মানরিকের ভ্রমণ কাহিনীতে এই জলদস্যুদের 
অত্যাচারের বিবরণ বিশদভাবে পাওয়! যায়। 

আশ্চর্ষের কথা যে সমসাময়িক বাজাল] সাহিত্যে এই জলদস্থ্যদের কথ প্রায় নেই। 
কবিকন্কনের চণ্তীমঙ্গলের কোন কোন অগ্রাচীন পাঠে ছুটি লাইন পাওয়। যায়ঃ 

ফিরিঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে। 
রান্তিতে বাহিয়। যায় হার্মাদের ভরে ॥ 

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে এদের কথা বোধহয় আর কোথাও নেই। চট্টগ্রামের কৰি 
আলাওলের পিতা ফিরিঙ্গি জলদহ্যদের হাতে মারা যান। আলাওল কয়েকবার সেই 
কথা লিখেছেন £ 

কার্যহেতু পম্থক্রমে আছে কর্ষলেখা | 
দুষ্ট হার্যাদ সঙ্গে হই গেল দেখ! ॥ 
বনু যুদ্ধ করিয়া শহিদ হৈল বাপ। 
রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গ আইল মহাতাপ ॥ 

পোতুগীিজ জলদস্থ্যদের অত্যাচার সম্পর্কে মুঘল এতিহানিকরাও প্রায় নীরব। 
একটু বিশদ্দ করে এদের কথ! লিখেছেন শুধু আসামের ইতিহাস লেখক শিহাবুদ্দীন 
তালিশ ( ১৬৬৩ খ্ীষ্টাব্ধ ) তিনি লিখেছেন, “আরাকানের মগ ও পোতুগিজ জলদন্্যুর 
প্রায়ই জলপথে এসে বাঙ্গাল। দেশ লুট করত । সামনে হিন্দু মুসলমান যাকেই তার পেত 
তাকেই তারা ধরে নিয়ে েত। তাদের হাতের চেটোতে ফুটে! করে তার মধ্যে সরু 
বেত ঢুকিয়ে বেঁধে এনে নৌকার পাটাতনের নীচে তার্দের ফেলে বন্দী করে নিয়ে যেত। 
সকালের দিকে তাদের কয়েক মুঠে। চাল ফেলে দিত, যেন হান মৃ্ণ খাওয়াচ্ছে। অনেক 
সন্ত্রাস্ত ভদ্রলোক ও মহিলাদেরও তার! এমনি করে ধরে নিয়ে গিয়ে দাস বা উপপত্বী 
বানাত। শেষ অবধি চাটগ! আর ঢাকার মধ্যে নদীর ছুধারে লোকের বসতি সব উজাড় 
হয়ে গিয়েছিল । বাঙ্গাল! দেশের মুঘল নৌ সেনারা এমন ভীত হয়ে পড়েছিল যে তাদের 
একশটি সশস্ত্র নৌক। যদি জলঘন্থ্যদ্বের চারটি নৌকাও দেখতে পেত তাহলেও প্রাণ 
নিয়ে পালাতে পারলে তার! নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত*'"' জলদস্থ্যদের লুটের 
অর্ধেক পেতেন আরাকানের রাজ। 1” 

জলদস্যুরা৷ যে সব লোকদের ধরে নিয়ে যেত তার্দের আরাকানে ধান ক্ষেতে কাজ 
করবার জন্য বেচে দেওয়া হত। বাড়তি লোকেদের হুগলিতে এনে বেচা হত । মানরিক 
লিখেছেন যে শুধু পোতু'গীজ নয়, এদেশী ব্যবসায়ীরাও এদের কিনে ভারতবর্ষের নানা 
জায়গায় বেচত। কিছু লোককে সিংহল বা অন্ত পোতুগিজ অধিকৃত দেশে নিয়ে গিয়ে 
বেচ] হত। 

মানরিক তার ভ্রমণ কাহিনীতে বাঙ্গাল দেশের লোকেদের ধর্ম, আচার ব্যবহার, 
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জীবন যাত্রা ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণন! দিয়েছেন । তার] বর্ণনা পদে মনে হয় যে তখন 
এ দেশে খাবার জিনিমের অভাব ছিল না। লোকে পেট ভরে খেতে পেত। তবে কাপড় 
চোপড়, বাড়ি ঘর দোর, বাসন বা অন্ত জিনিস পত্রের ব্যাপারে বাঙালীর নিতাস্ত 

দরিদ্র ছিল। 
মানরিক তার বাঙ্গালাদেশের তিনটি যাত্রার প্রত্যেকটিতে একবার করে গ্রেপ্তার 

হয়েছিলেন । তিনি অবশ্ প্রত্যেক বারই ছাড়] পান, তবে তার সঙ্গে পুলিশ আর 
বিচার বিভাগের লোকের। যে ব্যবহার করেছিল তার বর্ণনা থেকে সমসাময়িক বাঙ্গাল! 
দেশের বিচার আর শাসন ব্যবস্থার একট! অস্তরঙ্গ ছবি পাঁওয়। যায়। কাজির বিচার 
যাঁকে বলে সে রকম কিছু ছিলনা মনে হুয়। দোষ ভাল ভাবে প্রমাণ ন৷ হলে শান্তি 
দেওয়! চলত ন1) আর অভিযোগ তুল প্রমাণ হলে অনেক সময় অভিধোগকারীরই 
শাস্তি হুত। 

এই লেখার মধ্যে গোল ( ) বন্ধনীর মধোকার অংশ লেখকের নিজের, আর 
চতুফ্ষোন[ ] বন্ধনীর অংশ ইংরেজি বা বাংল! অন্ুবাদ্দকের | 

প্রথম পরিচ্ছেদ 
[ ১৬২৮ বা ১৬২৯ শ্বীষ্টাবৰ ] 

শ্রই পরিচ্ছেদ লেখক তার মিশনের উদ্দেশ্ত,। আর কিভাবে এই মিশন আরম্ভ হল তাই বর্ণনা করেছেন : 
আর বলেছেন ষে কি করে তাকে সম্পূর্ণ বাঙ্গালা ধেশের ধরযাজকের পদের ও সম্মানীয় পদ দেওয়া হল। 

হে দয়ালু কৌতুহলী পাঠক! এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ করবার আগে, বছ বিচ্ছিন্ন 
ঘটনার একঘেয়ে বর্ণনা না করে, আমি শুধু এই কথ! বলতে চাই ষে অনেক 
বন্ধুদের অনুরোধ সত্বেও আমি আমার মিশনের আর ভ্রমণের কাহিনী লেখবার 
ইচ্ছ] প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম । আমি আমার এলাকার [মানরিক এই লেখা লেখবার 
সঞয় পোপের পোতুঁগাল-স্থিত জমিদারীও দেখাশোন। করতেন ] কাঙ্জ কারবার 
নিয়ে এত ধ্যন্ত ছিলাম যে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবার আমার সময় ছিল না। তাছাড়া 
ভাল এতিহাসিকের বিদ্যা বা গুণও আমার ছিল ন। কিন্তুপরে যখন কতগুলি আধুনিক 
ভ্রমণকাহিনী দেখলাম তখন আমার খানিক সাহস হুল যে আমার ভাষার চাতুর্ধ ন 
থাক, অন্ততঃ সত্য কথা লিখেই আমি আমার এই ভ্রমণ কাহিনীকে অমরত্ব দিতে 
পারব । আমার ভাষ হয়তো৷ আরিস্টোফানেসের [ /101510101781765 ] মত পাড়াগেয়ে 

হবে, কিন্তু তার মধ্যে প্লাটোর সত্যবার্দীতার গুণ পাওয়া যাবে। 
তাই সত্যের দণ্ড সবলে আকড়ে থেকে আমি লেখা আরম্ভ করলাম । আমি তখন 

কোচিমের [ কোচিনের ] মঠের একজন সদন ছিলাম । কোচিন এ নামেরই প্রধান 
শহর ও রাজধানী । এই শহর আয়তনে ইগ্ডিয়ার [ অর্থাৎ পোতুর্গীজ অধিরুত 
ভারতের] দ্বিতীয় শহর ; কিন্তু য্দি এখানকার ঠাণ্ডা আর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার কথা 
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ধর! হয়, তাহলে এর স্থান প্রথমই হুওয়! উচিত! এর এক পাশ দিয়ে মানগন্টি 
[ 14908806, 148088105 ] নদীর একটি শাখা বয়ে গেছে । অন্তপাশে ধর্মহীন 
[ মানরিক হিন্দু না লিখে 1)6901)970 শব্টি ব্যবহার করেছেন ] রাজার প্রাসাদ । পরে 
সমুদ্রের নোন1! জলের সঙ্গে মিশে এই নদীটি কোচিনের সেই জায়গাকে ছু'ভাগ করে 
মোহানার কাছে বেশ চওড়। হয়ে গেছে । সেই খানে এই নদী বইপিম [৪101] ] ও 
আনজিকাইমঁল [ /১17169281091) এন্াকুলাম] এর মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়। 

এই শহরে থাকতেই আমাকে বাঙ্গাল! [ 8608918 ] রাজ্যের মিশনের জন্য 
নির্বাচিত কর। হয়। এই নির্বাচন করেন গোয়ার শ্রদ্ধেয় ফাদার মাষ্টার ফ্রাই লুইস 
কুটিনহো। [ 181 1,085 00810110110 ]1 ইনি ইষ্ট ইপ্ডিয়াতে আমাদের সম্প্রদায়ের 
প্রার্দশিক ভিকার ছিলেন । | অগগ্িনিয়ান সম্প্রদায়ের ইণ্ডিয়াতে অর্থাৎ পোতৃগিজ 
অধিরূত ভারতে, কোন আলাদ। প্রভিন্স ছিল না । এখানকার তভিকার পোতু গালের 
ভিকারের অধীন ছিলেন। তাই ইপ্ডিয়ার ভিকার কে প্রাদেশিক ভিকার বল। হত। ] 
আমার তিন জন পাখা, ফ্রাই মান্থএল-দে-লা আস্ম্মসিওন [17781 148106] 0৪ 
1 45581700100 ] ফ্রাই ভীগো কাটেল। [ চ18170)98০ 081919 ]) ফ্রাই গ্রেগরিও 

দে লোস আঞ্জেলেসকে [1191 01758091109 09 195 4৯189165 ] নিয়ে আমরা সব 
স্দ্ধ চার জন ছিলাম । কোচিনের মঠের কর্তা ফাদার প্রিওরের [1১191 ] কাছে 
হুকুম এলে! যে আমার্দের যা কিছু দরকার সব যেন দেঁওয়। হয়। প্রিওর যথাসাধ্য 
সেই হুকুম তামিল করেছিলেন । তিনি আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেন ও আমার্ধের 
ছটো৷ সওদাগরী জাহাজে তুলে দেন। ছুটোরই বাঙ্গাল দেশের যাবার কথা কিন্ত 
আলাদ। আলার্দ। বন্দরে | আমার সাথী হলেন ফ্রাই গ্রেগরিও, আর হুগলি [80110] 
শহর-গামী সেণ্ট অগঠিন নামক জাহাজে আমরা রওন! হুলাম। অন্ত ছুই [ পার্দরি ] 
ভ্রাতা উড়িষ্যা [ 011%% | রাজ্যের পিপলি [71716 ব1 21011 ব1 শাহ-বন্দর 
স্মবর্ণরেখার তীরে ছিল ] শহরে যাবার জাহাজে গঠেন। এই জাহাজে মাল বোঝাই 
আগেই হয়ে গিয়েছিল বলে এটি চোদ্দ দিন আগেই ছেড়ে যায়। কন্তাকুমারীর কাছে 
সিংহলের উপসাগরে [ 0816 ০1 06118) ] খারাপ আবহাওয়। আর ঝড়ের মুখে পড়ে 
তাদের জাহাজ ভীষণ সমুদ্রের মধ্যে চলে যায়। কোন রকমে জাহাজের মৃখ ঘুরিয়ে 
তারা ঘব চেয়ে কাছাকাছি আর সেই সময়কার লব চেয়ে ভাল বন্দর তুতিকোরিনে 
এসে পৌছান | ঝড়ে জাহাজের অবস্থা এতো খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে সে বছর আর 
তার] বাঙ্গাল দেশে যেতে পারেন নি। 

আমাদের জাহাজটি আগেই এতো! বোঝাই হয়ে গিয়েছিল যে নদীর গভীর অংশে 
যেখাঁনে বড় জাহাজগুলি বোঝাই হয় সেখানে গিয়ে মোহানার কাছে বালির চড়ায় 
আটকে পড়ে । ছুদিন চড়ায় আটকে থাকার পর জাহাজের লোভী ব্যাপারীর! বুঝাতে 
পারে যে অন্তত কিছু মাল ন। নামিয়ে ফেললে জাহাজ আর এগোতে পারবে না । এই 
বাধা দূর হবার পরও জাহাজ চড়! পেরিয়ে: রওন। হবার জন্ত তৈরি হয়ে যাবার পর 
জাহাজের ক্যাপ্টেন মঠ থেকে আমাদের ডেকে পাঠালেন | তার কাছ থেকে খবর পেয়ে 
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আমরা ভিয়াম পাঁসিস [ 1870 08015 ] অনুষ্ঠান করে জাহাজে উঠলাম । ১৬২৮ 
খ্ীষ্টাকের [ইংরেজি অন্থবাদকের মতে ১৬২৯ গ্রীষ্টাব্ধের ] ৬ই মে আমরা যাত্র! 
আরম্ভ করি। 

গোড়াতেই বাতানের অভাবে আমর! প্রায় চোদ্দ দিম না এগোতে পেরে পোর- 
কার্দ আর কোল্লমের মধ্যে থেমে থাকি । ক্যাপ্টেন তখন জাহাজের অভিজ্ঞ লোকেদের 
সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেন যে আমাদের কোচিন ফিরে যাওয়া! উচিত। এই ছুরবস্থার 
মধ্যে অবশ্য তার? পুণ্যাত্মা! মাতা যেরীর মারফত স্বীয় করুণার জন্য প্রার্থনা করতে 
ভোলেন নি। আর তারই দয়াতে, ঠিক যখন জাহাজের মুখ ঘোরান হবে তখন এমন 
স্থবাতাঁস বইতে আরম্ভ করল যে আমর! তেরে! দিনেই বাঙ্গালার ব্রাচেসে পৌছে 
গেলাম | [ বঙ্গোপসাগরে নদীর মুখের কাছে অগভীর সমুদ্রকে ব্রাচেস বলা হত ]। 

সমুদ্রের তীর বরাবর এই জায়গাতে অনেক চড়া থাকে, আর জল এখানে অগভীর 
বলে জায়গাট। বিপজ্জনক | জায়গাট। চন্দেখান রাজ্যের মধ্যে। [ চন্দেখান ভাগীরধীর 
মোহানার পূর্বদিকে, সুন্দর বনের অন্তর্বতী অঞ্চল ] এখানকার সমুন্রকে ব্রাচেন [01805 
-811)0015 ] বলা হয় এই জন্য যে এখানে সমানে জাহাজ থেকে জল মেপে চলতে 

হয়| এমন ভাবে যেতে হয় যে জাহাজটি যেন অস্ততঃ ছ বা সাত ফ্যার্দম গভীর খাড়ির 

মধ্যে খাকে। আর যদি দেখা যায় যে জল আট ফ্যাদ্ম বা তার চেয়ে বেশী গভীর 
তাহলে বুঝতে হবে যে ভুল পথে চলে এসেছি আর এখনই জল মাত্র তিন বা চার ফ্যারদম 
গভীর হয়ে যাবে। 

এমনি ভাবে খুব সাবধানে এগিয়ে আমর! পরম পবিত্র ট্রিনিটির দিন ব্রাচেসের মধ্যে 
প্রবেশ করলাম । সমুদ্র সেদিন শান্ত ছিল । আর আমার সাথী ফাদার আর আমি ধামিক 
অনুষ্ঠানের জন্য জাহাজের উপর একটি বেদী বানিয়ে নিলাম। শাস্ত আবহাওয়াতে 
আমরা ফ্যাদম মেপে মেপে বেশ এগিয়ে যাচ্ছিলাম । এমন সময় আমাদের কপাল দোষে 
বা বলা ধায় আমাদের পাপের দরুণ এক ব্যাপার ঘটল। সূর্য যখন মাথার উপর এসেছে 
আর সমূদ্রের গোপন শক্তি যখন ঢেউগুলিকে শাস্ত করে জল খুব কম করে ফেলেছে 
আমাদের জাহাজ তখন চন্দেখানের বালির চড়ায় আটকে গেল । এই লব চড়া! জলের 
মধ্যে অনেক দূর অবধি গেছে; এমনকি দূর সমুদ্রে যেখান থেকে স্থল দেখা যায় না 
সেখানেও জলের তলায় এই চড় থাকতে পারে, আর আমাদের মত যাঁরা এতে আটকে 
যায় তার্দের বিপদে ফেলে । আমাদের জাহাজ পাচ ফ্যা্ধম গভীর জলে আটকে গিয়ে 
ছিল। এর কাঁরণ এই যে কোচিনের মোহনায় হূর্ঘটনার সময় জাহাজের জোড় অনেক 
জায়গায় খুলে গিয়েছিল, আর জাহাজের গায় অনেক ফুটে। হয়ে গিয়েছিল । জাহাজের 
মালের মধ্যে নেশীর ভাই ছিল শঙ্খ অর্থাৎ বড় বড় ঝিহ্ুক | এগুলি তুতিকোরিনে আর 
মৎস্য উপকূলে [5191)61% 0০951] পাওয়। যায়। বাঙ্গাল। আর ইন্দোস্তানের (10৫০৪- 
1৪7) বন্দরগুলিতে এগুলি ব্যবসার লামগ্রী | জাহাজের ফাক দিয়ে জল ঢুকে শঙ্খগুলি 
ভরে গিয়ে জাহাজটি এতে। ভারী হয়ে গিয়েছিল যে যেমন আগেই বলেছি পাঁচ ফ্যাদম 
গভীর জলেও এটি আটকে যায়। 
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মেয়েদের গয়না বানাবার জন্য ধর্মহীনর্দের মধ্যে শঙ্খের বেশ চাহিদা । এগুলি 
দিয়ে চুড়ি আর আংটি বানান হয়, আর মেয়ের] এই সব শুধু হাতেই নয় পায়েও পরে। 
পালিশ করবার পর শঙ্খগুলি একেবারে সাদ] হয়ে যায়। আর এই সাদ] জমির উপর 
সোনালী আর অন্য নানা রঙের নকৃসা আকা হয়। তখন এগুলিকে বেশ স্ন্দর 
দেখায়। প্রতি বছর এত শঙ্খ এই দেশে আমদানী করবার কারণ এই যে এই দেশের 
লোকেদের নিয়ম যে যখন স্বামী ব1 অন্য কোন নিকট আত্মীয় মার। যায় তখন শবকে 
এই সব অলঙ্কার শুদ্ধ পোড়ান হয়। এই সব শঙ্খদের মধ্যে কথন কখন এক একটা 
এমন শঙ্খ পাওয়া যায় যেগুলির মুখগুলি উলটে৷ দিকে ঘোরানে।। এদের রাজ শঙ্খ 
বলে। এগুলি শুধু রাজ রাজড়াদেরই যোগ্য, আর এদের এক একটার দাম ছুশ থেকে 
তিনশ টাঁকা, অর্থাৎ ম্পেনের দেড়শ পেসোর মতন । 

জাহাজের শহঙ্ধগুলিই আমাদের সর্বনাশ ঘটাল। এগুলি জলে ভরে যাবার দরুণ 
পাম্প করে জাহাজ থেকে জল বার কর৷ সম্ভব হলনা । তখন আমাদের পাইলটের 
আকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । সে প্রস্তাব করল যে জাহাজের মাগ্তুলগুলি কেটে 
ফেল! হোক। লোকটি বেশ চতুর আর তেরে! বার এই খাড়ি দিয়ে যাওয়া আদা 
করে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে আখাদের কাছে এসে বলল যে ভগবান 
তাকে তার পাপের শাস্তি দিচ্ছেন, আর আমরা যেন তার কাছে এই জাহাজের দুশ'র 
উপর যাত্রীর প্রাণের জন্ত করুণ! ভিক্ষা করি। এই ভয়ানক খবর শুনে আমরা তখনই 
ঠিক করলাম যে জাহাজে যত খ্রীষ্টান আছে আমরা তাদের কনফেসন গ্রহণ করব। 
আমার সাথী জাহাজের সামনের দিকে গেলেন আর আমি জাহাঁজের পিছনের দিকে । 
চারিদিকে মেয়েদের আর ছোট ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটি আর মাস্তল কাটার 
শব এবং হৈ চৈ র মধ্যে আমাদের কাছে যতটুকু সময় ছিল তাইতে সবাইকে কনফেম 
করালাম। আমার কাছে যার এসেছিল সবাইকে শোনা হয়ে যাবার পর আমি 
আমার গল। থেকে জ্ষুশটি খুলে নিলাম আর আমাদের পরিত্রাণের এই চিহ্নটি হাতে 
নিয়ে জাহাজে তলার দিকে নেমে গেলাম | গেখানে মুর [মুললমান ] মেয়েদের থাকবার 
জায়গ। | লক্করী বলে যে সব নাবিকর্দের পোতুগীভ সওদাগরী জাহাজে নেওয়া হয় 
এর] তাদের স্ত্রী। এরা বেশীর ভাগই ধর্মে মুসলমান । আমি সেই মেয়েদের গিয়ে 
বোঝালাম যে তার! শুধু ইহজীবন মাত্র নয়, অনস্ত জীবনও খোয়াতে চলছে । তাদের 
আত্মাদের পরকালে কি কি শাস্তি পেতে হবে তাও বললাম । আ'র তা ছাড়া সেই 
চরম অবস্থায় ভগবান আমাকে যা যা বলতে অক্ুপ্রাণিত করলেন সেই সবও যোগ করে 
দিলাম। কিন্ত বক্তার অযোগ্যতার দরুণই এদব কথার কোন ফল হুল না। বরং তার্দের 
মধ্যে এক বুড়ী তাদ্দের আটকাবার চেষ্টা করতে লাগল আর তাদের প্রফেট কি বলেছেন 
সেই কথা তার্দের মনে করাতে লাগল | 

যদিও সবাই জাহাজের মাল জলে ফেলে দিয়ে তাকে হান্কা করবার চেষ্টা করছিল 
তবুও জাহাজ বেশ জলে ভরে যাচ্ছিল। আমরাও যখন আমাদের ধর্মীয় কাজ শেষ 
হয়ে গেল তখন মাল ফেলতে সবাইকে সাহায্য করতে লাগলাম । ঈশ্বরের আশীর্বাদে 
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আবহাওয়! শাস্ত না থাকলে আমার্দের সব চেষ্টাই বুথা হত। তখন বাতাস প্রায় 
ছিলই না। সামান্ত একটু হাঁওয়া দিলেই আমাদের চড়ায় আটকানো! জাহাজ ভেঙে 
ছুই খান হয়ে যেত। মাসল কাটা হয়ে গেলে আর হালটিকে কোন রকমে সোজা 
করে সবাই ভেল! বা এ ধরণের জিনিষ বানাতে লেগে গেল। এই চরম দুর্দশার 
মধ্যেও ঝগড়া মারামারি বেঁধে গেল। আমাদের তখন সেই দাঙ্গার মধো গিয়ে 
ভগবানের দোহাই দিয়ে বোঝাতে হল যে, যে ছূর্দশার মধ্যে আমর] রয়েছি সেটা যেন 
আমর] মনে রাখি । শেষ অবধি অবশ্য দাঙ্গা থেমে গেল। এ সব দেশে সন্থ্যাসী, পুরোহিত 
প্রভৃতি লোককে সবাই বেশ খাতির করে। 

ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেল আর ডাঙার দিক থেকে বাতাস বইতে আরম্ভ করল। 
যদিও বাতাস অত্যান্ত সামান্য ছিল তবুও তাইতেই আমাদের জাহাজ নিচের জমির 
উপর এমন ধম্ ধম্ করে ধাকা মারতে আরম্ভ করল যে আমাদের মনে হচ্ছিল ষে 
এখনই বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে তলিয়ে যাবে । আমার সাথীর তখন মনে এলো। ষে 
আমাদের সঙ্গে সালামান্কা'র সাধু আমার্দের মহিমান্বিত বি, জুয়ান ডি সাগুনের 
[ 9. 7887 ৫9 98800 ] অস্থি আছে। তিনি তখন সেই অস্থি একটি ফিতায় 
বেধে জাহাজে থেকে জলে ঝুলিয়ে দিলেন । আর এই পবিত্র কাজ দেখে সেই ঈশ্বরের 
দাসের আর অন্ত বেশীর ভাগ লোকের চোখে জল ভরে এলো । ঈশ্বরের অসীম করুণায় 
আর সেই মহিমান্বিত সাধুর আমাদের জন্য দয়া ভিক্ষার জন্য জাহাজ জোয়ারের জলে 
ভেগে ভাঙ্গার কাছে বালুর চরে এসে লাগল ! আমর তখন আসন্ন মৃত্যুর থেকে রক্ষা 

করবার জন্য ঈশ্বর আর আমাদের মহিমান্বিত সস্তকে ধন্যবাদ দিলাম | আর সেই রাত্রে 
অনেকট। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোলাম । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
তার পর দিন যখন পাইলট জানাল যে আমর! আগ্জেলিম [ 472891170, হিজলি তখন উড়িম্যা রাজ্যের অংশ ] 
রাজোর মুস-ন্দলিম | 11590200117 মদনদ-ই-অলি ] রাজার দেশে আছি, সেই সময়ের বিবরণ 

রাত্রির অনিশ্চিত ছায়! ষখন পশ্চিম দিকে মিলিয়ে গেল আর উধার আগমন যখন 
সুর্যের পূর্বর্দকে উদয় ঘোষণা করল তখন আমাদের ক্যাপ্টেন দেশটিকে চিনতে পেরে 
হুকুন দিলেন যে জাহাজে যত অস্ত্র শক আছে সব যেন তৈরি থাকে । তিনি নিজে 
জাহাজে যত ছোট কামান ছিল সেগুলিকে দাগবার জন্য তৈরি করালেন । কিন্ত 
বারুদ নিয়ে আপাতে দেখা গেল যে সেগুলির আর ব্যবহারের যোগ্য নেই। কিছু 
লোক নিজেদের ব্যক্তিগত কাজের জন্য বোতলে করে বারুদ নিয়ে যাচ্ছিল। সেই 
বারুদই কাজে লাগাতে হছল। এর! বোতলগুলি ডেকের উপর রেখেছিল বলে বারুদ 
জলে ভেজেনি ; কিন্তু এদের সঙ্গে ছু'তিন বারের বেশী কামান দ্রাগবার মত বারুদ 
ছিল না। 



৮ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

আমর! যখন যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছি তখন মুপন্দলিমের াড়াটান। বহর দ্বেখা গেল। 
আমাদের দেখতে পেয়ে তাঁরা গলাড়টান। থামিয়ে একটা ছোট নৌকাতে শাস্তির চিহ্ন 
হিসাবে একট! সাদা পতাক! লাগিয়ে পাঠিয়ে দ্িল। আমাদের জাহাজের পাশে এসে 
তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলবার অন্ুমনতি চাইল । অন্ক্মতি দেওয়াতে তারা তাদের 
লস্কর অর্থাৎ ক্যাপ্টেন জেনারেলর তরফ থেকে বলল যে আমর] যেন কোন রকম 
সন্দেহ না করি। কারণ তাদের রাজ। হুগলির [ [84117 ] পোতুগিজদের সঙ্গে 
যে সদ্ধি করেছেন তা তিনি কোন রকমে ভাঙতে বা! লজ্ঘন করতে চাননা। তার 
একমাত্র উদ্দেশ্য হল যে তিনি ও তার পূর্ববর্তী রাজার যে সব শর্ত করেছেন সে গুলি 
যেন পুরোপুরি মানা হয় । এর মধ্যে একট] শর্ত এই যে ষর্দি কোন পোতুগীজ জাহাজ 
ভীরে আটকিয়ে যায় তাহলে জাহাজের মাল সব সেই দেশের রাজার হয়ে যাবে 
[ ভাঙ্গা জাহাজের মালের বিবয়ে এই রকম নিয়ম কালিকট ছাড়া ভারতের সর্বন্র ছিল 

_ইংরেঞজি অনুবাদক ]। তাছাড়। তিনি শুধু ন্যাষা দাবী, অর্থাৎ জাহাজের ক্যাপ্টেন, 
সদাগরর৷ আর পাদ্রিরা যা মেনে নেবেন. সেই দাবীই করবেন । এই যুক্তিপূর্ণ 
প্রস্তাবের এই জবাব দেওয়। হল যে আমাদের জাহাজ যখন হ্থগলি-গামীই ছিল তখন 

আমরা এই শর্তনামা পালন করব। সর্ব শক্তিমান ভগবানের নামে শপথ করে যে শর্ত 
কর! হয়েছে তা৷ আমারা কখনই ভাঙব না। পোতুগীজ জাতি বরং হাজারটি প্রাণ বলি 
দেবে তবু প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ করবেন। | 

ইতিমধ্যে ভাট। এসে যাওয়াতে আমর] জাহাজ ছেড়ে আধ কোমর জলে হেঁটে তীরে 
উঠলাম । যখন সবাই উঠে এসেছি তখন যা যা ঘটেছে সব জানিয়ে ফার্দার ফ্রাই 
এমান্ুএল দেল] এসপেরেন্সাকে চিঠি পাঠানে। হল । ফাদার এমান্থএল এ সময় অগঠিনীয় 
সম্প্রদায়ের মিশনের স্থপিরিয়র ছিলেন ও সেই সময় হিজলিতে ছিলেন । এই 
চিঠিটি সাহিবো-সুবা | 9219০ 99৮০৪, ] ও অশ্বারোহীদের সেনাপতির হাতে পড়ে। 
তিনি তিনশ অশ্বারোহী নিয়ে সেই পথে যাচ্ছিলেন । আমর] যেখানে ছিলাম সেখানে 
পৌছেই তিনি ক্যাপ্টেন আর ফাদারদের ডেকে পাঠালেন । আমরা তিন জনে তার 
কাছে গিয়ে সাধারণ অভিবাদন ইত্যাদি করতেই তিনি সিন্দুক গুলি আর জাহাজের 
মালখানার চাবি চাইলেন। ক্যাপ্টেন বললেন ষে মিন্দুকগুলি ব্যক্তিগত সম্পতি। 
তাদের চাবি মালিকর্দের কাছে আছে । আর মালখানা, তা জাহাজে তে। তার নিজের 

সৈন্যরাই ভরে গিয়েছে; তিনি (অর্থাৎ ক্যাপ্টেন) যদ্দি অন্ত কোন দামী জিনিষ 
জাহাদ থেকে ন৷ এনে থাকেন তাহলে চাবি নিয়ে এসে তিনি কি করবেন। 

এই জবাবে সেই মুসলমান ভীষণ রেগে গিয়ে হুকুম দিলেন যে ক্যাপ্টেন এবং 
পার্দরিদের মধ্যে একজনের মাথা যেন এখনই কেটে ফেল হয়। তখন তার! ক্যাপ্টেন- 
কে, আর আমি ক্যাপ্টেনের সব চেয়ে কাছে ছিলাম বলে, আমাকে ধরে ফেলল। 
আম ভীষণ ভয় পেয়ে ঘাবড়িয়ে গেলাম। কিন্ত যখন দেখলাম যে ক্যাপ্টেন 
হাসছেন আর চটপট মুখোমুখি জবাব দিচ্ছেন তখন আমার খানিক ভরসা হুল। এই 
সময় খুব হৈ চৈ করে এক দল পেয়াদ! এল আর আমাদের হাত পিছমোড়1 করে বেঁধে 
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আর হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে আমাদের নিয়ে চলল । আমাদের এই দশা দেখে 
আমি ক্যাপ্টেনকে কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নেবার বিষয়ে সাতনার বাক্য বললাম । 
তাতে তিনি বললেন যে আমি ধেন দ্বাবডে ন। যাই, কারণ এ সবই শুধু আমাদের ভয় 
দেখাবার জন্ত | তা যাই হোক না কেন, এই পেয়া্দারা আমাদের নিয়ে যেতে যেতে 
আমাদের সব কাপড় চোপড় কেড়ে নিল ; শেষে আমি শুধু আমার জাঙ্গিয়া পরে 
ছিলাম। এমনি ভাবে তারা আমাদের আগে থেকে ঠিক কর] এক জায়গায় নিয়ে 
গেল আর তলোদ্নার খুলে এমন সব করতে লাগল যে এখনই যদ্দি আমর টাকা ন! 
আনতে পাঠাই তাহলে তারা আমাদের মাথা কেটে ফেলবে । 

এই রকম শিষ্ট আমোদে সারা রাত্রি কাটল। শেষে ভোর হবার কিছু আগে আমারা 
ভেরীর কর্কশ শব শুনতে পেলাম । শব্ধ শেষ হতেই একজনের গল। শুনতে পেলাম 
“মিলাও মিলাও' অর্থাৎ সন্ধি ও সথাতা হয়ে গেছে । এই কথা শোনা মাত্র পেয়ার্দার। 
খুব ভদ্রভাবে আমাদের মুক্ত করে দিল আর দূত এসে আমাদের সাহিবো-ন্থবার তরফ 
থেকে বন্ধুতার নিদর্শন হিসাবে পিরিপাঁও অর্থাৎ পানের খিলি দ্িল। আমাদের তখন 
সাহিবো-স্ববার কাছে নিয়ে যাওয়] হ'ল। তিনি আমাদের জন্য টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষা 

করছিলেন, আমাদের তিনি খুব আদর করে খাবারের নিমন্ত্রণ করলেন । আমর সেই 
টেবিলে সুর্য উঠবার এক ঘন্ট। পর অবধি ছিলাম । 

ইতিমধ্যে ফাদার ফ্রাই মান্এল রাজার কাছ থেকে ফর্মান অর্থাৎ আমাদের মৃক্তি 
দেবার জন্য হুকুম নিয়ে এসে পৌছলেন। তিনি ক্যাপ্টেন ও পাদরিদের জন্ত নানা 
রঙের কাপড় দিয়ে সাজান ডুলিও আনিয়েছিলেন। এই ডুলিগুলি বড় নয়। এতে 
একজন বসে বা প? গুটিয়ে শুয়ে যেতে পারে । চার জন লোক কাধে করে এগুলি 
নিয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে কিছু যেয়ে লোক থাকাতে আমরা ডুলিগুলি তার্দের দিয়ে 
দিতে বাধ্য হলাম । আর সেখান থেকে তিন লীগ [প্রায় পনর কিলোমিটার] আমাদের 
ছেঁটে যেতে হ'ল । আমারতে। তিন লীগ মনে হচ্ছিল যেন তিনহাজার লীগ কারণ 
দেঁশট। একেবারে সমতল আর জল। মতন। রাস্তায় এত জল আর কার্দা যে আমর 

কেবল কারধায় আটকে যাচ্ছিলাম । আর অনেক জায়গায় জন ছিল প্রায় এক কোমর । 
এই সব অস্ুবিধা থাক] ত্বেও সেদিনই বেশী রাত্রে আমরা শহরে পৌছে গেলাম । 

মুসন্দলিমের প্রধান কর্মচারীরা কিন্তু আগে থেকেই সকলের থাকবার ব্যবস্থা করে 
রেখেছিলেন। 

আমরা গেলাম আমাদের গির্জা আর বালস্থানে। গির্জা দেখার পর প্রথম কাজ হল 

বাগানের পুকুরে গিয়ে আমাদের কাদার বোবা। ধুয়ে ফেলা । তার পরদিন কালে 
এখানকার ছোট নবাব [ £111006118 ] আমাদের উপহার পাঠালেন । একে এরা 

আদদিয়া বলে। এই উপহারের মধ্যে ছিল ছুটি ভেড়া আর ছুটি টাক! অর্থাৎ স্পেনের 
মুদ্রায় এক পেলো। এদেশে এরকম ধরণেই উপহারের গঙ্গে রাধবার সামগ্রী কেনবার 
দাম না পাঠালে অভভ্রত। বলে মনে কর! হয়। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
হুগলি শহরে যাবার অনুমতি পাবার আগে অবধি হিজলীতে আর কি কি ঘটল তার বর্ণন1। 

আমাদের হিজলিতে পৌছবার দুর্দিন পরে মৃসন্দলিম ফাদার ফ্রাই এমাহছএলকে ডেকে 
পাঠিয়ে ছকুম দিলেন যে জাহাজের ক্যাপ্টেন, আর সদাগরদ্দের যেন তার পর দিন, 
তাঁর সামনে হাজির কর! হয়। এই হুকুম অন্ুপারে তার পর দিন অর্থাৎ আমর 
এসে পৌছবার তৃতীয় দিনে আমর] সবাই ক্রয়! [ 1009 দ্বার? ] অর্থাৎ নিদিষ্ট 
ঘরে জড় হলাম । এইখানেই সাধারণতঃ সাক্ষাৎ হয় | ঘরটিতে ভাল কার্পেট বিছানে| | 
ঘরের একটি জায়গ। মুসন্দলিমের জন্য আলাদ। করে লাঙ্গান | একটি রেশমী চাদোয়ার 
তলায় আনমনে ছটি দিলিকের, অর্থাৎ সোন। আর রূপার জরির কুশনের উপর রেশমের 
নানা রকম ফুল তোলা | এই সব দামী কুশনের মাঝে একটি চকচকে সাদ? স্বচ্ছ 
মসলিনের বালিশ । মঘলিনের তলায় লাল কাপড়ের আভা একটু একটু দেখ যাচ্ছিল। 

সাদ! আর লাল আভায় মিশে একট] চমৎকার আর মনোহর পরিবেশ হয়েছিল। এই 
কুশনগুলি সেই অর্ধ মহামান্তের হেলান দিয়ে বসবার জন্তয | 

আমাদের ক্রয়াতে দু ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করতে হল। আমাদের সঙ্গে কিছু 
মির্জাও ছিলেন। এ'রা এখানকার অভিজাত ব্যক্তি । এমন অবসরে এর! চুপচাপ বসে 
না থেকে দাবা খেলেন। একজন চাকর ঘুটিগুলি নিয়ে এল। এদের ছক রেশম বা 
কাপড়ের তৈরি । আমাদের দেশের মত কাঠের ভারী আর অস্থবিধাজনক নয় । এদের 

চক যেখানে ইচ্ছ। পাতা যায়। আমর] অবশ্য কৌতুহলী দর্শক মাত্র ছিলাম । কয়েকটা 
ভাল মাত দেখলাম । সত্যই এই বিদেশীরা এই খেলায় বেশ নিপুণ । 

ঠিক এই সময় আমর] বতীচা অর্থাৎ ধাতুর তৈরি থাল৷ পেটার জোর শব শুনতে 
পেলাম । এই শুনে সবাই সেই ক্ষুদে রাজাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উঠে দাড়াল । 
আমরাও থানিক এগিয়ে গিয়ে দাড়ালাম ' এখানে কয়েকজন নকীব রূপার দণ্ড হাতে 
দাড়িয়ে ছিল। তিনি আসতেই ফাদার এগিয়ে গিয়ে মাথা! নত করে তাকে অভিবাদন 
করে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি হাসিমুখে আর বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে 
আমাদের গ্রহণ করলেন । তিনি যখন দ্রয়ার দিকে গেলেন আমরাও তার পিছু পিছু 
গেলাম। নিজে বসবার পর তিনি আমাদের সর্দারদের মধ্যে বসতে বললেন । এসব দেশে 
নিয়ম হল মাটি, কার্পেট, কম্বল বা! বেতের মাছুরের উপর পা মুড়ে বসা । 

আমরা যখন এই রকম ভাবে সবাই বসেছি তখন রাজ! আমাদের ইগ্ডিয়া [ গোয়া 
ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের কিছু অংশ ] আর ভাইসরয় [ পোতুগীজ রাজপ্রতিনিধি- 
ভোম ফ্রানসিসকে| ভে গাম] ] সম্পর্কে বিভিন্ন খবর জিজ্ঞাসা করলেন। এসব শোনা 
হয়ে গেলে তিনি ছুজন মহাপাত্র অর্থাৎ যাকে আমর! রাজসংসারের পরিচালক বলব, 
তাদের ডেকে পাঠালেন । এ'র। আসবার পর তিনি ক্যাপ্টেন, পাদরিদের আর প্রধান 
সর্দারদের ডেকে বললেন যে জাহাজের মালের ব্যাপারে যেন আমর] সর্বসম্মতিতে 

একটা নিষ্পত্তি করে দ্দিই। এর পর তিনি আমাদের বিদায় দিলেন । মহাপান্ত্র। গ্রথমেই 
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জাহাঁজে বোঝাই কর] মালের ফর্দ চাইলেন । এগুলি তখনই আনতে পাঠান হল, আর 
তারা এগুলি সময় মত ভাল করে পড়ে দেখবেন বলে নিয়ে গেলেন । এগুলি বারবার 

করে পড়ে তাদের নিজেদের মি মত এক রায় দ্রিলেন। এই সব বিদেশীর! যদি 
হুগলির পোতুগীজদের উপর নির্ভর করে না থাকত তাহলে এই রায় আমাদের আরও 
বিরুদ্ধে যেত। এই সব এশিয়ার জাতির। দেখেছি শুধু নিজেদের বিশেষ সুবিধাটুকু 
বোঝে । 

ইতিমধ্যে যাদের এখানে কোন কাজ ছিলন৷ তার! হুগলি রওন। হয়ে গিয়েছিল। 
বাকিরাও সেই পথে যাবে ঠিক করেছিল । এমন সময় এক জলবদ্দার অর্থাৎ নবাবের 
(ঢাকার রাজপ্রতিনিধি) একজন দূত মুসন্দলিমকে খবর দিতে এল যে তিনি যেন বুঝে 
স্বঝে কাজ করেন কারণ জাহাজে মাল ছিল আট লক্ষ টাকার, অর্থাৎ যা স্পেনের 
চারশ হাঙ্জার পেমোর সমান । আর তার যেন মনে থাকে যে এর অর্ধেক নবাবের । 

হিজলির রাজ্য নবাবের অধীন ছিল, তাই রাজা খবর পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন । কারণ 
মুঘল সরকারের িত্তিই হুল অত্যাচার আর হিংস1। এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থে ঘা লাগলে 
কেউ ন্যায় অন্যায়ের খোজ রাখেনা । তাই রাজা নবাবকে পুরোপুরি সন্ত করবার 
জন্য জাহাজের মালের ফর্দ আর ক্যাপ্টেন, পারি এবং সদাগরদের সঙ্গে মহাপাত্রদের 
ঘে চুক্তি হয়েছিল সেটাও তাকে পাঠিয়ে দিলেন। নবাবকে আরও বেশী সন্ত করবার 
জন্ত তিনি ঠিক করলেন যে এ জাহাজেই যে পা্দরির৷ এসেছেন তাদের একজনকেও 
ঢাকায় পাঠাবেন। 

ফাদার ম্যান্নএলের এক খোঁজ বন্ধু প্রাসাদেই থাকত | সে ফাদারকে এই খবর 
দেয়। এই খবর পাব। মাত্র ফারদ্দার একটি পোরচা তৈরি করবার হুকুম দিলেন। 

পোরচা এক ধরণের নৌকা | ডিঙ্গির মত ওদেশে হামেশাই দেখা যায়, তবে ভিঙ্িগুলি 
বেশী ছোট । পোরচাতে খুব বলিষ্ঠ ্াড়ী ছিল। রাত্রে ফাদার আমাদের চুপিচুপি সেই 
নৌকাতে চাপিয়ে দিলেন । আমাদের সঙ্গে বন্দুক টন্দুক নিয়ে চার জন পোতু'গীজ আর 
ছজন দাশ ছিল ! আমর] খুব তাড়াতাড়ি আর খুব চুপিচুপি রওন] হয়ে নদী বেয়ে 
সমুদ্রে এসে পড়লাম। [ হিজলি নদী যেখানে ভাগীরথীতে এসে পড়েছে সেখানে এত 
চড় যে তাকে সমুদ্র বলা চলে।] প্রায় তিন লীগ ধরে বেশ শ্রোত পেরিয়ে 
আমর প্রবেশ করলাম সেই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নদ্রী জলে ভর] গঙ্গায়--হুগলি শহর 
থেকে এই জায়গ! প্রায় ষাট লীগ দূরে। 

আমাদের পথ ছিল উজান বেয়ে, যার মানে বাঙ্গাল আর হিন্দস্থানী ভাষাতে 
শোতের উপ্টো দ্দিকে । এরকম যাওয়। বেশ কষ্টকর আর একঘেয়ে | তবে ছুধারে অনেক 
গ্রাম আর বসতি, আর তাদের মধ্যে অনেকগুলিই হুগলির পোতু'গীজদের ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি। 

আমরা সেখানে পৌছে দেখলাম যে শহরে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী । মুরগী, খাসী 
( এদেশের লোক খাসীর মাংস ভেড়ার মাংসের 'চেয়ে বেশী পছন্দ করে ) ইত্যাদি তে। 
আছেই, তাছাড়া প্রচুর বাছুরের মাংস, পায়র1 ও অন্তান্য পাখী, নান! রকমের চাল, 
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ঘি, দুধের তৈরি খাবার আর ও দেশের মিষ্টিও প্রচুর। এ দেশে চিনি খুব সুলভ 
এই সব গাদ। গাদ1 খাবার ছাড়া এখানে নানা রকম ফলও পাওয়৷ যায় । ফলের 

মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল আম । আম এমন স্ুম্বাদ্ব আর চমৎকার ফল যে পুরাকালের পদ্চলেখক 

এবং কবির যর্দি আমের কথ জানতেন তাহলে তারা আমকে তাদের দেবতাদের 
অস্ত ইত্যাদির চেয়ে উপরে স্থান দিতেন। অতিশয়োক্তি করছি না, আমি দাবী করে 

বলতে পারি যে আম ইয়োরোপের সব চেয়ে ভাল ফলের চেয়ে কম নয়। এগুলি 

দেখতে ভিম্বাকার, তবে অনেকগুলি একেবারে গোল। যেগুলি বড় সেগুলি দু তিন 
বছরের শিশুর মাথার মতন বড়, আর খুব ছোটগুলি হাসের ডিমের মতন হবে। এদের 
রং সাধারণত: ঘোর সবুজ, তবে অনেকগুলিতে ফিকে হলদে আর গোলাপী মিলে বেশ 
চমৎকার দেখতে হয়। এই শেষেরগুলিতে একট! মৃদু স্থগন্ধ থাকে । ফলের শাঁস 

খড়ের রঙের । আমের খোসা আপেলের খোসার চেয়ে মোটা । আর খোসা ও বিচি 

ফেলে দিয়ে এই ফল খেতে হয়। 
এই রকম ভাবে আমার্দের কষ্ট কিছু সহনীয় করে দিয়ে ঈশ্বর আমাদের হুগলিতে 

আনলেন । এখন আমাদের পাদরি ভ্রাতারা আর অন্য পোতৃগীজর1 আমাদের পরম 
আদরে গ্রহণ করলেন। এই আদর তারা শুধু পোতুগীক্দেরই দেন না, অন্য 
ইয়োরোপীয় জাতির লোককেও দেন। [মানরিক এখানে সত্য কথা বলেন নি। 
ইয়োরোপের অন্য জাঁতির লোকের] পোতুীজ এলাকায় যেতে হলে নিজেদের নাম 
বদলিয়ে পোতুগীজ নাম নিয়ে যেত। কারণ পোতুগীজর] সমানে চেষ্টা করত যে অন্য 
জাতির লোকেরা না তাদের একচেটে ব্যবসা ও মিশনারী কাজে ভাগ বসায়--ইংরেজ 
অন্বার্দক |] আমরা টলেন্টিনোর সেণ্ট নিকোলোসের মঠে [ এই মঠ ব্যাণ্ডেলের প্রধান 

গির্জার সঙ্গে যুক্ত ] উঠলাম । সেখানেও আমর! সেই সায় ব্যবহারই পেলাম যা এই 
সব ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক অন্যের প্রতি করতে অভ্যন্ত। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
যাতে হুগলি শহরের ও এই শহর স্থাপনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে। 

আগেই বলেছি যে হুগলি শহর গঙ্গার ধারে সমুদ্র থেকে ষাট লীগ দূরে অবস্থিত। 
এই শহর স্বাপন করেন কয়েকজন পোতুগীজ ব্যবসায়ী । তখন সম্রাট আকবর মৃঘল 
সাম্রাজ্যের অধিপতি । এই ব্যবসায়ীর ইগ্ডিয়ার অনেক জায়গা থেকে মাল বোঝাই 
জাহাজ নিয়ে এসেছিলেন । তাদের উদ্দেন্ত শুধু মাল বেচা নয়, এখানকার জিনিস 
কিনে রপ্তানি করাও তীর্দের উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য তার] তাদের মাল নাবিয়ে বড় 
বড় গোল] ব৷ গুদাম ঘর তৈরি করেন। গুদামগুলি এক রকম শক্ত বেতের তৈরি 
চাটাই দিয়ে আলাদা আলাদা ঘরে ভাগ করা। এই বেত ইত্ডিয়ার অনেক জায়গার 
পাওয়। যায় আর এদেশের লোকেরা একে বাদ্ুম [ ১7105, বাশ ] বলে । এই ঘর- 
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গুলিতে খড়ের চাল বানিয়ে তার] বর্ধার পাচ ছয় মাস কাটাতেন, অর্থাৎ যতদিন না 
বাড়ী ফেরবার ভাল আবহাওয়া আসে । এই ভাল খতুর নাম স্থির মনহথন, আর যতদিন 
না এই মনস্ুন আমে তার1 এইখানেই জিনিষপত্ত্র কেন বেচা করে ব্যবসা করতেন । 
ঠিক সময় এলে তার চলে যেতেন । ূ 

এই ব্যবসাতে এত লাভ হত, আর দেশটি এত সমৃদ্ধিশালী ও উর্বর যে সেই 
লোভে পড়ে কয়েক বছর পরে এদের মধ্যে কয়েকজন এই দেশে ছু এক বছর করে 

থেকে যেতে আরম্ভ করেন । এতে দেশী লোকদের, যারা বেশীর ভাগই ধর্মহীন, তাদের 
কোন আপতি ছিল'না। আর মুসলমান শিকদার যে জেলাটিকে শাসন করতেন তার তো। 
একেবারেই আপতি ছিলনা । এই লোকটির কয়েকজন পোতুগিজের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে 
গিয়েছিল । সে প্রায়ই ওদের খেতে ডাকত | একে ওর দেশে মেহমানী বলে । এমন 
কি সে ওদের ওখানে বসবাস করতেও অন্থরোধ করেছিল, আর বলেছিল যে তারা যদি 
চায় তো পাদরি আনিয়ে, আর গির্জ। বানিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মের সব আচার পালন করতে 

পারে। পোতৃগিজর! এই সব কথায় খুশী হলেও বাইরে তা৷ প্রকাশ করেনি । তাদের 
আশা ছিল যে তাদের এই অনুরোধ পার্দশা বা অন্তত পক্ষে ঢাকার নবাব, ধার 
এলাকায় এ প্রদেশ অবস্থিত, তার তরফ থেকে আসবে । ইতিমধ্যে তারা অবশ্য তাদের 
ব্যবস। চালিয়ে যেতে লাগলে আমদানি করা জিনিস বেচে তার বেশ ভাল দাম পেত। 

এই সব জিনিমের বেশীর ভাগই দক্ষিণ [ স্থুমাআ্রা, মালাক্কা, গ্রতৃতি ] থেকে 
আমদানি করা । কেবল কড়ি অর্থাৎ সামুদ্রিক ঝিহ্ৃক আসত মালডভিভ থেকে, শঙ্খ 
আসত টুটিকোরিন আর মৎস্য উপকূল [ তিনেভেলীর সমুদ্রতীর যেখানে মুক্তা পাওয়া 
যায়, তাকে মৎস্য উপকূল বল হত ] থেকে, গোলমরিচ আসত মালাবার থেকে আর 
দারচিনি আনত নিংহন থেকে । শেষের ছুটি দ্রব্যের এক চেটে ব্যবসায়ের অধিকার 
মহামহিম পোতু গালের রাজার নিজের। তাই তার আদেশে অন্যদের এই ছুটি জিনিয 
রপ্তানি কর] নিষেধ । তবুও এরা, বিশেষ করে কোচিনের ব্যবসায়ীরা চুরি করে এগুলি 
রপ্তানি করে। 

পোতুগিজর! দৃক্ষিণ ইণ্ডিয়া থেকে যে সব জিনিস আমর্দানি করে তার মধ্যে প্রধান 
হল নান। রকমের কাজ কর। রেশমী কাপড়। এগুলি হল (ত্রাকেড, রেশম মেশান 
ব্রোকেড, ভেলভেট, দামাস্ক [ রেশমের উপর উঁচু করে ফুল তোল] ], মসলিন ইত্যাদি । 
এ স্বই চীন দেশে তৈরি । এগুলি কালে বাদে আর সব রঙের হয়। কালোকে এর! 
দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করে, আর কিছু ফকির যার] দেখাতে চায় যে তার সংসারকে 
অবজ্ঞা করে, তার! ছাড়া কেউ কালে| কাপড় পরেনা। পোতুগীজর৷ চীন থেকে 
অনেক চীনেমাটির বাসন আর সোনার পাত লাগান জিনিম পত্র যেমন খাট, টেবিল, 
বাঝস, সিন্দুক, লেখবার ডেক্স ইত্যাদি সৌখিন জিনিস আমদানি করে। এরকম জিনিস 
চীনে অনেক পাওয়া যায়। এর! চীন থেকে ইয়োরোপীয় কায়দায় মুক্তা আর দামী 
পাথর বসান গয়নাও আনায় । এগুলির কাজও ভাল আর দামও অনেক কম। চীন 
সাম্রাজ্যে অনেক মজুর, তাই সেখানে মজুরী কম। 
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মোলার আর তিমোর রাজ্য থেকে পোতুগিজর1 অনেক সুগন্ধি চন্দন কাঠ আনায় । 
এই কাঠ লাল আর সাদ! ছুরকমই হয়। মোলার রাজ্য হল ভোমিনিক সম্প্রদায়ের 
প্রধান কেন্দ্র । এই পবিত্র সম্প্রদায়ের পার্দরিরা সেখানে ধর্মপ্রচারে বেশ সাফল্য লাভ 
করেছেন। এই কাজে অনেক পার্দরির। নিজেদের প্রাণ অবধি বিসর্জন দিয়েছেন । ধর্ম 
বিছেষের দূরুণ তাদের হত্যা করা হয়। এ সব কথ এ দেশের ইতিহাসে লেখা আছে। 

পোতুগীজরা মলুকা দ্বীপ আর বান্দা থেকে লবঙ্গ, জায়ফল আর জয়িত্রি, আর 
বোণিও দ্বীপ থেকে দামী কর্পুর বাঙ্গালাদেশে আমদানি করে। 

এই সব ওষুধ আর জিনিস পত্র, বিশেষ করে ধেগুলি বেশী দামী সেগুলিকে এদেশের 
সাগরের অর্থাৎ বাবসায়ীরা আগ্রার দরবারে নিষে যায় । পাদশ। সাধারণতঃ সেখানে 
থাকেন। এর মধ্যে কিছু জিনিস তার সামনে আন হয় । পোতৃগীজর! হুগলী বন্দরে 
পৌছে গেছে শুনে তিনি ঢাকার নবাবকে এক হুকুম পাঠান যে সাতগাও দেশের 
পোতুগিজদের প্রধানদের মধ্যে ছুজনকে যেন তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাদের 
ভ্রমণের জন্য সব রকম আরাম ও সুবিধার ব্যবস্থাও যেন করা হয়। নবাব এই হুকুম 
পাঁওয়] মাত্রই একজন মির্জাকে ছুজন পোতুগীজকে আনতে পাঠান । পথ খুব দীর্ঘ, 
আর যর্দিও তিনি গঙ্গ। বেয়ে আর সবচেয়ে ভ্রুতগামী নৌক। অর্থাৎ জেলিয়! (এতে এক 

এক দিকে আঠার জন করে দঁড়ী থাকে) করে গিয়েছিলেন, তবু তার পৌছতে আঠাশ 
দিন লেগে গিয়েছিল । তিনি যখন হুগলি পৌছলেন তখন পোতুগিজর1 কেউ সেখানে 
ছিল না। কেউ চলে গিয়েছিল ষলাক্কাতে, কেউ ব। চীন আর কেউ কেউ ইওিয়াতে। 

মির্জা এতে বেশ নিরাশ হয়ে পড়েন, আর নবাবতো! তার চেয়েও বেশী । নবাব 
অবশ্তঠ আর কোন উপায় নেই দেখে মির্জাকে এক কড়া আদেশ পাঠান যে তিনি ধেন 
দরবারে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলেন । আর পাদশাকে পোতৃগিজদের ফেরার সন্বদ্ধে যেন এই 
আশ্বাস দেন যে তার! এখানকার কিছু ব্যবসায়ীকে নান। রকম জিনিস কেনবার জন্য 
ছুলক্ষ টাক] আগাম দিয়ে গেছে । এই সব জিনিস হল কাপড়, ঘাসের তৈরি জিন্ঘম 
[ 510517917), একরকম ঘাসের (পাটের ?) তৈরি কাপড় 7 নান] রঙের, রেশম, তা 

ছাড়া চিনি, ঘি, চাল, নীল, বড় লঙ্ক।, শোর মোম: আর অন্য অনেক জিনিস; এই 
গাঙ্গেয় প্রদেশ এমনি প্রাচূর্যে ভরা। পোতুগিজর1 যে নব জিনিসের ব্যবপা করত তার 
মধ্যে প্রধান কতগুলি হুল খুব দ্বামী কাজ কর! কাথা, বিছানা-ঢাকা, শামিয়ানা, আর 
অন্ত সব অদ্ভুত জিনিস যাতে শিকারের ছবি নকশা থাকে আর এ দেশে তৈরি হয়। 
মির্জা যেন পাদশাকে আশ্বাদ দেন যে পোতুগীজরা এই সব জিনিন নিতে পরের বছর 
আসতে বাধ্য হবে। এই সব কথায় পাশ! মোটামুটি সন্ধ্ট হলেও তিনি নবাবকে 
জানাতে ছাড়েননি যে তার কর্তব্যে অবহেলা হয়েছে। এই আর অন্ত কিছু তিরস্কারে 
নবাব এত মর্মাহত হন যে তিনি কিছু দিন পরেই মারা যান। [বোধহয় ঢাকার স্থব্দোর 
খানজাহানের কথা বল! হচ্ছে । এই ঘটন] ১৫৭৬ ত্রীষ্টাব্দের হতে পারে । সেই বছর 
খানজাহানে ঢাকার স্থবেদার নিযুক্ত হন। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি মার! যান। ] 

পরের বছর হুগলি বন্দরে প্রথম জাহাজ আসে ইত্ডয়ার গোয়। নগর থেকে । এই 
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জাহাজের ক্যাপ্টেন আর মালিক ছিলেন গোয়ার তাভারেস [[858165 ]। ইনি 
একজন সন্ত্রাস্ত এবং রাজনীতি আর সরকারী কাজে অভিজ্ঞ লোক । জাহাজ থেকে 
নামতেই তাকে খুব আদর যত্ব করে অভ্যর্থনা করা হল। তৎক্ষণাৎ ঢাকার নবাৰকেও 
খবর পাঠান হল আর তিনি খবর পেয়েই একজন জেলভীদার [ 0611087 ] অর্থাৎ 
হুকুম-বাহককে দিয়ে সাতগ! আর হুগলির শিকদারের আদেশ পাঠালেন যে 
পোতুগীজর। যদি ফিরে যাবার চেষ্টা করে তাহলে যেন তার্দের আটকান হয়। আর 
তার যেন এই বকম বাবার করেন যে পোতৃগিজর। বুঝতে না পারে যে তাদের 
আটকান হচ্ছে । তিনি তাদের দরবারে পাদশার কাছে ব্যবস্থা করছেন; ইতিমধ্যে 
যেন পোতুগিজদের সঙ্গে যথাসাধ্য ভদ্র ব্যবহার আর তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা 
হয়। শিকদ্দারদদের অবশ্ট পোতুীজদদের আটকাবার জন্য কোন ব্যবস্থাই করতে হয়নি, 
কারণ তাদ্দের কষ পক্ষে পাচ মাস সেখানে থাকতেই হুত। তাই শিকদারদের কাজ 
ছিল পরস্পরের লঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পোতুগিজদের খুশী রাখ!। 

এই অবসরে সেই মির্জ| যিনি আগের বছর এসেছিলেন তিনি কিছু কোস। অর্থাৎ 

খুব হাক্ধ! নৌক! আর ছুটে! পটল! অর্থাৎ মালবাহী নৌক। নিয়ে এলেন । পটলা গুলির 
ডেকে কেবিন বানান ছিল । কেবিনের দেওয়াল মাটির তৈরি, আর হাক্ক রাখবার জন্ত 
ছাদ খড়ের । ছার্ধের নীচের কাঠামে। বাশের তৈরি | এগুলি খুব কায়দ। করে বানান । 
আমি আগেই বলেছি যে বাশ এক রকম শক্ত বেত; এ দেশের অনেক জায়গায় 
জন্মায় | ব।/শগুপিকে নানা রকমের রঙ আর গাল! দিয়ে রঙ কর? হয়। উপরের 
ছার্দ এবং এই কাঠামোর মাঝখানে অনেক রঙের তালপাতার চাটাই লাগ।ন হয়। 
চাটাইগুলির উপর আবার অনেক রকমের ছবি আক থাকে যে যেমন খরচ করতে 
পারে সেই হিসাবে । তাই এই ছাদগুলিকে খুব স্ন্দর আর পরিক্ষার দেখায়। মির্জ! 
যেই নৌকা থেকে নামলেন অমনি শিকর্দার এসে তাকে যথাবিছিত সম্মান করে 
অভ্যর্থনা করলেন। এই সব অনুষ্ঠান হয়ে গেলে মির্জ। তাভারেসের বাড়ির দিকে রওন। 
হলেন। তাভারেস আগে থেকেই সেখানকার সব পোতুগীজদের জড়ে। করে তার বাড়ি 
থেকে কিছু এগিয়ে মির্জাকে অভ্যর্থনা করবার জন্ত দাড়িয়ে ছিলেন। মির্জা আসতেই 
জাহাক্গ থেকে আন ছোট কামান আর বন্দুক ছুঁড়ে ত্বাকে সম্মান জানান হল। এই 
অভ্যর্থনা হয়ে গেলে আর সবাই বসলে পর মির্জ। সম্রাটের ফরমান বা আর্দেশ পড়বার 
হুকুম দ্রিলেন। এতে পাশার এই আজ্ঞ! ছিল ষে ছুজন প্রধান পোতুগীজ যেন তার 
সামনে উপস্থিত হন) আর তিনি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করবেন । তাতে 

ক্যাপ্টেন তাভারেস বললেন যে তারা সবাই যেতে তৈরি আর তারা খুশী হয়েই সম্রাটের 
হুকুম তামিল করবেন, তবে মির্জা যে ছুজন প্রধান পোতুগীজকে বেছে নিতে চান সে 
বিষয়ে তার বক্তব্য এই যে তার! সবাই সমান পদের । তাতে সেই মুসলমান জবাব 
দিলেন যে ছুজনের মধ্যে একজন তাভারেস নিজেই, আর বাকি যত জন ইচ্ছা লোক 
সঙ্গে নিয়ে যাবার ভার তিনি তাভারেসর উপরই ছেড়ে দিচ্ছেন। অতএব ক্যাপ্টেন 
তিন জন পোতু'গীজ আর এক দল চাকর বেছে নিলেন। লোক বাছাই করলেন গুধ 
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ভাল চেহার! আর তাদের কাপড় চোপড়ের চাঁকচিক) এবং জাক জমক দেখে । মুঘলরা 
পোতুগীজদের সম্পর্কে আসবার আগে ভাবত যে এ বিষয়ে তারাই বুঝি শ্রেষ্ঠ। কারণ 
সব মুসলমান জাতির মধ্যে মুঘলরাই নিজেদের কাপড় চোপড়, ব1 বাড়ি সাজান বা 
ভাল খাওয়ার জন্ত এই রকম লোক দেখানে। বেশী খরচ করে। 

সব তৈরি হয়ে গেলে তারা নৌকাতে গঙ্গ। বেয়ে ছুমাসে পাটন] নগর পৌৌছলেন। 
সেখানে ভাঙ্গায় নেমে তারা আগ্রা নগরে 'রবারে গেলেন। [ বোধহয় ফতেপুর সিক্রী 
হবে। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর সেখানেই ছিলেন। ] পার্দশ! তাদের সার্দরে আর 
সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন । ক্যাপ্টেন তাভারেসের সঙ্গে কথ! বলার পর পার্দশ! তাকে 

খুব পছন্দ করেন। তাভারেস সরুতজ্ঞ হয়ে তাকে কথা দেন যে তিনি হুগলিতে এসেই 
থাকবেন ! আর 'অগ্ঠ পোতু গীজদেরও তার সঙ্গে আনবেন। মহামহিম সম্রাট তাভারেসের 
এই কথায় সন্ধষ্ট হয়ে তাকে অনেক দামী উপহার দেন। এই উপহারকে এদেশে 
শিরোপা] বলে। তাছাড়। সম্রাট আদেশ দিলেন যে তাভারেসকে যেন একটি ফর্মান 
বা চিঠি দেওয় হয় যাতে তিনি ধেখানে ইচ্ছ। নগর পত্তন করতে পারবেন আর তার 
কাছাকাছি জমির অধিকারও তিনি পাবেন। নবাবকে আর উল্লিখিত শিকদারদের 
আদেশ পাঠান হয় যে বড়ি বানাবার জন্য যা কিছু দরকার তা যেন পোতৃগীজদের 
দেওয়া! হয়। এই কর্মানেই পা্দরিদের গির্জা ও মঠ বানাবার অধিকার, ও যে সব ধর্মহীন 
লোক আঞ্চিল [7811] অর্থাত খ্রীষ্টান ধর্মের হুলমাচার গ্রহণ করতে চায় তাদের বিনা 

বাধায় বাপ্টাইজ করবার অধিকার দেঁওর! হয়। এই সব স্বিধাজনক দশ্তাবেজ নিয়ে 
তাভারেস ফিরে এলেন । 

সম্রাটের কাছ থেকে এই সম্মান ইত্যাদি পেয়ে তাভারেস যখন হুগলি ফিরলেন 
তখন দেশী লোকের তার প্রায় পূজা করা আরম্ভ করল । [ তাভারেস অকবর-নামাতে 
লিখিত পরতাব বার 2102৮ 897-৮০:9 1৮৪162 ] হতে পারেন । ] তাভারেস 

দেখে শুনে একটি উপযুক্ত জায়গা বেছে নিলেন । আর মনস্ুন শেষ হতেই গোয়ার 
ভাইসরয় আর কোচিনের বিশপ, ধার এলাকায় তখন বাঙ্গালা দেশ পড়ত, তাদের চিঠি 
পাঠালেন । কোচিনের বিশপ সেই সময় ছিলেন মাইনোরিটি সম্প্রদায়ের মহামাননীয় 
ডন ফ্রেআল্েস। ভাইসরয় তাঁকে বাঙ্গাল! দেশের জন্ত পার্দরি বাছাই করবার জন্ত 
অনুরোধ করলেন । তিনি অনেক চিস্তাকরে ঠিক করলেন যে এই অঞ্চলে মিশনের কাজ 
মহান সেণ্ট অগঠিন সম্প্রদায়ের পাদদরিদের দেওয়া হোক। 

ভাইসরয় ও প্রার্দেশিক প্রধান পার্দরিকে তখন আজ্ঞা পাঠাঁন হল যে ঈশ্বরের 
দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করবার জন্য তারা যেন ঠিক লোক বাছাই করেন । এই আদেশ 
অন্থসারে প্রাদেশিক পাদরি তথন ফ্রে বার্ণাডে৷ দে জিসাস নামে একজন সাধুপ্রকৃতির 
পাদরিকে প্রধান ও তার অবঙমানে ফ্রে জুয়ান দেল ক্রুজ নামে একজন বিদ্বান ও 
চরিত্রবান পাদরিকে বাঙ্গাল! দেশে কাজের জন্য নিযুক্ত করেন । তিন জন অন্ত পার্দরিও 
তাদের সাথী হন। তাঁর কোচিনে পৌছিয়ে বিশপের সঙ্গে দেখ! করতে যান । তিনি 
দমাদরে তাদের গ্রহণ করেন । যখন তার্দের বাজাল। দেশ রওন। হবার সময় হয় তখন 
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তিনি ফাদার ফ্রে বার্ণাডে! কে ভাইকেরিও দেল! ভের] নিযুক্ত করে তাকে সব সাধারণ 
ক্ষমতাদি প্রদান করেন। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গাল। রাজো অগস্টিশিয়ান সম্প্রদায়ের পাদরিদের আগমন । 

প্রাচীন কালে জয়মাল্য পরে সীজরের আগমনে রোমের লোকেরা যেমন উল্লসিত 
হত, চার্চের শ্বগণুয় স্্যরূপী মহান ফাদার অগগ্িনের প্রকাশে গঙ্গার তীরের লোকের। 
তার চেয়ে অনেক বেশী উল্লসিত হয়েছিল । সীজর শত্রুর কাছ থেকে লুটে সেই দেশকে 
( রোমকে ) এশ্বরধপূর্ণ করতেন, আর এই সব পা্দরিরা এসেছিলেন মাক্ষষ মাঝ্রের শত্রর 
কাছ থেকে জেতা লুট দিয়ে এই অবিশ্বাসে ভর। রুক্ষ দেশকে সফল করতে । তাই যখন 
স্থসমাচারের সম্ভার নিয়ে দূতের এলে পৌঁছলেন তখন পোতুগিজ, মুর আর এদেশের 
লোকের? সবাই তার্দের অভ্যর্থনা করল । অবশ প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থে! গ্রীষ্টানর। 
যে তাদের ধর্মের নেতাদের সাদরে অভ্যর্থনা করল সেট! তাদ্দের কর্তব্য । আর ধর্মহীনর1 
তার্দেব অভ্যর্থনা করল এই জন্য যে তার জানত যে পাদরিরা না এলে গ্রীষ্টানর। এদেশে 
থাকবেনা । সকলেই এক সাধে মিলে গির্জ। আর মঠ বানাবার কাজে লেগে গেল, আর 
কিছুদিনের মধ্যেই সব মাল মশল। জড় হয়ে কাজ আরম হয়ে গেল। এই আদি গির্জার 
ভিত্তি স্থাপন হল সেই দিনই [ ১৫ই আগ [যেদিন স্বর্গের সম্রাজ্জী ত্বর্গে বিজয় গ্ুবেশ 
করেন (65891 01 01)6 4১550190101] শা 076 11810), যে বিজয় তিনি বু আত্মাকে 

শয়তানের হাত থেকে বাচিয়ে লাভ করবেন এটা যেন তারই হ্ত্রপাত। এই আত্মার! 
পুতুল পুজার ত্বণিত শিক্ষায় বা গ্রফেট মাহছোমার [ 1121,0108 ] মিথ্যা শিক্ষায় বন্দী 
ছিল। এদের উদ্ধার করা হবে সুলমাচারের অজেয় অস্ত্র দিয়ে। 

খুব শীঘ্রই এই ঈশ্বরের দাস ও তার ভ্রাক্ষাকুঞধের কর্মীরা বুঝতে পারলেন যে তাদের 
এক জায়গায় থাকা চলবেনা । ছুজন তখন এ নতুন বসতির কাজে লেগে রইলেন, আর 
বাকি তিনজন কাছাকাছি এলাকায় ঈশ্বরের বাণী বপন করতে চললেন। ইতিমধ্যে 
তার! ইগ্ডিয়ার প্রার্দেশিক পাদরিকে আরও লোক পাঠাবার জন্ত অনুরোধ করলেন । 

এই নতুন বসতির হুনাম শীদ্রই ইত্য়ার বু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল, আর অনেক 
পোতুগিজ এবং দেশী খ্রীষ্টান সেখানে আনতে লাগল। কিন্তু যে সব লোক এল তাদের 
মধ্যে বেশীর ভাগই খুব গরীব, আর পোতুগিজ যার। আসত তার অধিকাংশই ডাকাত 
ব1] অসৎ চরিত্রের লোক । 

এই ধরণের লোকেতেই শহর ভরতি থাকত । ক্যাপ্টেন সবাইকে সাহাধ্য করতেন, 
কাউকে টাকা দান করে, কাউকে ধার দিয়ে আর কারও জন্য বা জামিন দাড়িয়ে । সবাই 
এর] ব্যবসা! করতে আরম্ভ করে আর কিছু দিনের মধ্যেই ছগলি প্রাচ্য দেশের ধনী 
শহরের মধ্যে অন্যতম হয়ে দাড়ায় । 

আমাদের প্রাদেশিক পার্দরি যখন জানতে পারলেন ষে তার পাঠান পাচ জন কর্মী 
৮. 



১৮ বিদ্বেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথ। 

কি রকম ভাল ভাবে এ সব ধর্মহীনদের মধ্যে ফল আহরণ করছেন, তখন তিনি পরের 
মনহ্থনে পাঠাবার জন্ত কোচিনেরই কিছু লোককে নিযুক্ত করলেন। তিনি আরও 
সাত জন পার্দরিকে পাঠিয়ে দিলেন আর এদের সাহায্যে গ্রতুর ভ্রাক্ষাকুঞ্জের কাজ 
আরও ছড়িয়ে পড়ল। এ'র। হিজলি [ /1186117) ] জেলাতে আরও ছুটি গির্জ। 
বানালেন, একটা এ শহরেই আঁর একটি ব্যাণ্ডেল বা বন্জা গ্রামে । [ পোতুশীজর! 
নিজেদের প্রায় সব বসতিকেই ব্যাণ্ডেন বলত | ইউলের মতে বন্জ। হচ্ছে কাথী ]। এই 
গ্রামে বহু ব্যবসায়ী চিনি, মোম, আর জিংঘমের ব্যবসা করত । যেমন আগেই বলেছি 
জিংঘম, ঘাম আর রেশমের তৈরি একরকম কাপড় ? খুব হান্কা৷ আর গরম কালে পরতে 
বেশ আরাম। 

সেই বছরই আমাদের অগঠিনীয় সম্প্রদায়ের কয়েকজন পার্দরি উড়িয্যা রাজ্যে প্রবেশ 
করেন। এই দেশ কটকের নবাবের শাসনাধীন। তার কাছ থেকে তাঁরা পিপলিতে 
গির্জা ও বাসস্থান বানাবার ও অন্য কয়েকটি কাজ করবার অন্থমতি পান। এর আগে 

থেকেই পিপলি বন্দরকে ইত্িয়ার লোকের। ব্যবস। বাণিজ্যের জন্ক বেশ পছন্দ করত। 
আরও কিছু কাল পরে আমাদের সম্প্রদায়ের পার্দরির। দেশের ভিতরকার অন্যান্ত 

রাজো প্রবেশ করে শেষে ঢাক [199801 ] বা পোতুগীজর। যাকে ঢাকা [19808 ] 
বলে সেই নগরে পৌছল। এইটিই বাঙ্গালার প্রধান শহর, আর প্রধান নবাব বা 
দত্রাটের নিযুক্ত রাঁজগ্রতিনিধির রাজধানী । সম্রাট এই পদ্ম কয়েকবার নিজের ছেলেদের 
দ্বিয়েছেন। এই নগর একটি প্রশস্ত সমতল ভূমির উপর প্রসিদ্ধ আর সফল! গজ নদীর 
উপর অবস্থিত। গার ধারে এই শহর দেঁড়লীগ অবধি চলে গিয়েছে। এক দিকে গ্রসিদ্ধ 
শহরতলী মানাশোর [ 71808%01 ] আর অন্য দিকে ছুই প্রসিদ্ধ শহরতলী নরম্দিন 
আর পুল্গরি [ ই 21910017 ও 7১115811 ] নগরটিকে সাজিয়ে রেখেছে। এই শহর- 

তলি গুলিতে গ্রীষ্টানদের বদতি, আর এখানে আমাদের পবিত্র সম্প্রদায়ের ছোট কিন্ত 
ছবির মত দেখতে একটি মঠ আর একটি ভাল গির্জা আছে। বিরাট ধর্মহীন দেশে 
ঈশ্বরের এই আরাধন। স্থল যেন এই অঞ্চলকে মুক্তির সত্য পথ দেখাচ্ছে 

এই শহরের বিরাট ব্যবস! বাণিজ্যের জন্ত বহু জান! অজানা জাতির লোক এখানে 
বাস করে। এই প্রদেশের সুফল জমিতে অনেক রকমের ফসল জন্মায় । তারই 
দৌলতে এই শহরে যে লম্পদ্দ জড়ো হয়েছে তা একেবারে অবাক করে দেয়। আশ্চর্য 
লাগে এখানকার লোকেদের বিশেষ করে খজ্রিদের [ 080811 ] বাড়িতে যা টাকা 
আছে তাই দেখলে। এত টাক] যে গোনা শক্ত, তাই সাধারণতঃ গজন করে এর 

পরিমাণ জান! হয়। আমি শুনেছি যে গঙ্গার ধারে এই বাণিজ্যকেন্দ্ে স্থানীয় লোকই 
থাকে ছু লক্ষের উপর, আর তাছাড়া বাইরের বনু জায়গা! থেকে তে! ব্ুলোক আসেই। 
কিছু লোক আমে ব্যবসা করতে । অন্ত কিছু লোক যুদ্ধ দ্বেবতার ভক্ত। তার! আমে 

মাইনা অর্থাৎ এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যে বেশী বেতন ইত্যাদি পাওয়া যায় তার 
লোভে । আর এখানকার অগুনতি বাজারে যে কত রকম খাবার আর অন্ত জিনিস 
পাওয়া যায় তা দেখেও কম আশ্চর্য লাগেনা । আমার কখন কখন এত রকমের পোষ! 



সেবাঠীন মানরিকের বজদেশে ভ্রমণ ১৯ 

'আর জঙ্গলী পাখী প্রায় বিনামূল্যেই বিক্রী হচ্ছে দেখে আশ্র্য লাগত। যেমন চার 
আনায় [ একরূপার 7681 এ ] কুড়িটা ঘুঘু [11016 009%6 ] ব। যোলটি জঙ্গলী 

পায়রা। অন্য জিনিসও প্রায় এই রকম সন্ত|| সম্রাট আর অন্ত মুঘল শাসকর। এই শহর 
থেকে যে কর ইত্যাদি পান ত] প্রায় অবিশ্বাস্য | একেবারে প্রামাণিক বলে শুনেছি 
দেই কথাটুকু বলেই এই বিষয়টি ছেড়ে দ্িই। একমাত্র পান [ ০০০1৩ ] ব1 ভারতীয় 
পাতা থেকেই তার। দিনে চার হাজার টাক] অর্থাৎ আমাদের মুদ্রায় ছু হাজার পেসো 
কর আদায় করেন। এই শহরের সমুদ্ধির আর একটি কারণ এই যে এর কাছেই 
বাকলা, সোলিমান বাস আর কাটরাঁবে। বলে তিনটি উর্বর দেশ আছে। [ বাকলা, 
বেভারিজের মতে, বাকরগঞ্জ জেলার সাধারণ নাম । সোলিমান বাস বা সুলেমান বাস 

সেলিমাবাদ পরগণ! | কাটরাবে। মাণিকগঞ্জে কটিবারি বা কঠোরবে। টঞ্জা ] 
প্রথমে যে পার্দরিরা এখানে আমেন তার! নিজেদের বাসস্থানের কাছেই একটি 

গির্জা! বানান পরে তারা আরও ছুটি গির্জা বানান, একটি সিরিপুরে অন্তটি নোরিকুল 
ব্যাণ্ডেলে। [ নিরিপুর ব! শ্রীপুর ঠাদরায়ের রাজধানী, সোনার গ'৷ থেকে মাইল কুড়িক 
দূুরে। নোরিকুল ছিল ঢাক থেকে ১৮ মাইল দক্ষিণে । এখন ছুটি জায়গার কোনটিরই 
অস্তিত্ব নেই মনে হয়। ] এখানে তাদের অনেক অত্যাচার সহ করতে হয়। মুসলমান 
মোল্লারা তাদের ধর্মপ্রচারে ভীষণ ভাবে বাধ! দেয়। মোল্লার! কোরাণের পেশাদার 
ব্যাখ্যাকারী। আর খাবারের জন্ত জন্তর্দের গল! কাটাও এদের কাজ। তাই যে জায়গায় 

কোন মোল্লা আছে সেখানে খাবারের জন্ত অন্ত কারু পণ্ডবধ করা ভীষণ অনুচিত 
বলে ধরা হয়। | 

যেমন আগেই বলেছি, এই লোকেরা কয়েকজন দরবেশের সঙ্গে, অর্থাৎ যার! 
সংসার থেকে আলাদ। থাকে আর যাদের পীর ব1 সাধু বল! হুর, তাদের সঙ্গে মিলে 
নবাবের বড় স্ত্রীকে এমন উসকে দেয় যে পাদদরিদের বিতাড়িত করবার জদ্ত যেন তাদের 
উপর অত্যাচার কর] হয়। এই উদ্দেন্তে তার] সাধারণ লোকের মনে এক ভয় ঢুকিয়ে 
দেয় যে যদ্দি তার! কাফির অর্থাৎ ধর্মহীন লোকেদের, মুসলমানদের অর্থাৎ যার! 
ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি তার্দের মধ্যে থাকতে দেয়, তাহলে ঈশ্বর তাদের ভীষণ শাস্তি 
দেবেন। এর! বলে “পাদরিরা হল নাজারীনের শেখ ব৷ খ্রীষ্টান ধর্ষযাজক | এর! 
শুয়োরের মাংস আর মদদ খেতে শেখায়। এই ছুই কাজই ফোরকান বা কোরানে হারাম 
ব। ঘোর পাপ বলে লেখা আছে। এদের এই দুই কাজ শেখাবার উদ্দেন্ত হল মহান 
প্রফেট মহম্মদকে ঘ্বণা! করতে শেখান । এদের মিথ্যা উপদ্দেশ শোনা উচিত নয়, এদের 
তাড়িয়ে দেওয়া! উচিত।” পাদরির। সম্রাটের, সুতরাং নবাবেরও, সমর্থন না পেলে 
হয়তো ওদের এই মতলব দফল হত। ঈশ্বর তার পবিত্র ধর্মের প্রচারের সুবিধার জন্তই 
এই রকম ঘটতে দিয়েছিলেন। 

সম্রাট আকবর ও তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর অনেক বার এই 
পাদরিদের খোরাক পোষাকের জন্ত জমি দিতে চেয়েছিলেন বা! রাজকোধ থেকে বীধা 
মাছিন। ঠিক করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু অগগ্িন সম্প্রদায়ের পাদরিরা এই রাজ্যে, বা 



২৬ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

পারণ্ঠে বা অন্য যে সব বিধর্মী রাজার দেশে তার বাস করেছেন কোথাও এই দান 
গ্রহণকরেননি। এশিয়ার অধিকাংশ রাজারাই বিদেশীকে এই অন্ধগ্রহ দ্বেখান প্রতিদানে 
কোন উপকার ব। সেব। পাবার জন্ত | কারণ, যেমন আমি আগেই বলেছি যে তাদের 

আশ] এই যে পাদরির। থাকলে গ্রীষ্টান ব্যবসায়ীর সহজে তাদের দেশের প্রতি আকৃষ্ট 
হবে। কিন্তু যখন তার! দেখেন ষে সব সুফল তারা পাবেন ভেবেছিলেন তা পাওয়। 

যাচ্ছেন! তখন তার। পাদরিদের তাড়াবার চেষ্টা করেন । 
কয়েককজন পাদ্রি জমি পাবার আর নিজেদের রোজগার বাড়াবার এই রকম 

চেষ্টা করেছিলেন। তার্দেরও এই বিপদ ঘটেছিল। তার] শেষ অবধি মুশকিলে পড়ে 
যান ও তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়! হয় । কারণ যে ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা 
বলেন যে তার্দের মিশনের উদ্দেশ্য নৈতিক মান রক্ষা করা! আর হুসমাচারের প্রচার 
কর, তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে পারমাথিক বিষয়ের উপর । আধিক ব্যাপার তার্দের 
ছেড়ে দেওয়া উচিত ব্যবসার্ধারদের হাতে যারা সোজন্ুজি ব্যাবস। করতে এসেছে । 
এই সব অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে না ঘটে তাই অগঙ্ঠিন সম্প্রদায়ের লোকের। চাইতেন 
যে তার চেয়ে বরং বিশ্বাসীদের দানে এমন কি ধর্মহীনর্দের দানেও চালিয়ে নেবেন, বা 
পোতুগালের মহামান্য রাজা যে ত্রৈমাসিক ভাতা দেন তার উপরই বেঁচে থাকবেন। 
অবশ্য অসৎ মন্ত্রীদের জন্য অনেক সময় এই ভাতা বিতরণ করা হত ন| | 

এ ছাড়া ধর্মসম্প্রদদায়ের প্রাদেশিক কর্তার] তাদের দারিদ্র সত্বেও ষথাসাধ্য সাহায্য 
করতে চেষ্টা করতেন। আর যে সব মিশনারীর1 ক্যাথলিক ধর্মের প্রচারের উদ্দেস্তে 
এসেছেন তারা যদি নিজেদের এলাকায় ব্যবস বাণিজ্যে লেগে যান তাহলে এটা শ্রধু 
তাদের কলঙ্ক নয়, তাদের মানসিক শান্তির পরিপন্থীও বটে । বিশেষতঃ যদি সেখানে 
অন্ত ব্যবসায়ীরাও থাকে । আর পার্দরির! সরকারী কর্মচারী বা শাসককে ঘুষ দিয়ে 
এই চেষ্টা করেন যে সব ব্যবসা শুধু তাদের হাতেই থাকবে । তীর তুলে যান যে এই 
সব কাঁজ কার্দার ভিত্তির উপর তৈরি বাড়ির মত বেশী দিন টিকবে না। এই কণৃজ খ্রীষ্টান 

আর ধর্মহীন ছুই জাতিই স্বণা করে এবং তার] সকলেই এতে লজ্জ। পায়। তাই 
যে ধর্ম তারা প্রচার করেন তা খ্রীষ্টানদের কাছে হয়তে। ছোট হক্সনা, ধর্মহীনদের কাছে 
কিন্তু তাঁর আর কোন মান থাকে না। কিন্তু এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার এই ষে যখন 
এই সব কথা বা এর চেয়েও খারাপ কথা অধ্যক্ষদের কানে যায় তখন তারা কোন 
উপযুক্ত ব্যবস্থা! ন] নিয়ে কথাট। এড়িয়ে যান ব] লুকোবার চেষ্ট৷ করেন। 

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
যাতে বাঙ্গাল! রাজ্যের উবরতার আর বাণিঙ্গা সম্ভারের বর্ণনা আছে। এই রাজ্য এখন মুঘলদের অধীন। 

বাঙ্গাল! রাজ্য বারটি প্রদ্দেশে বিভক্ত, যথ। বাঙ্গালা, হিজলি [ /১086117) ] উড়িষ্যা, 
যশোর, চান্দেখান [51১91791810 ], মেদিনীপুর, কাটরাবৃহ [ 08118৮০ ], বাকলা 
[89০8181, দোলিমানবাদ, বুলভ। [ভোলা],ঢাক। আর রাজমোল। এই শেষোক্ত নামটি 
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পোতুরগীজর। এই ভাবেই উচ্চারণ করে, স্থানীয় লোকদের উচ্চারণে এই নাম রাজমেল। 
পুরাকালে এই সব প্রর্দেশ একজন ধর্মহীন রাজার অধীন ছিল । তার নাম ছিল বঙ্গালকে 
পাশা, অর্থাৎ বাঙ্গালার সম্রাট । তার এত বেশী প্রতাপ ছিল থে তাকে ভারতবর্ষের 
প্রধান রাজাদের মধ্যে একজন, এবং ক্যান্থে নরপিঙ্গার রাজাদের সমান ধরা হত। 

বাঙ্গালার সম্রাট গৌড় নগরে বাস ভরতেন। এই নগরের বর্ণন। যথা সময়ে দেওয়। 
হবে! এই সম্রাটের অধীন বারজন রাজ! ছিলেন, এক এক প্রদেশে এক এক জন করে। 

লোকে এদের বাংলার বার ভূঁইয়া [ 8091095 ] বলে জানত । 

এ'র! সবাই এখন মুল সাম্রাজ্যের অধীন। এই অবস্থা হয় এদের মধ্যে গৃহ যুদ্ধ 
বেঁধেযাবার জন্য এবং বাঙ্গালার সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের পর। মুল পাদশা৷ তখন এই 
প্রদেশগুলি শাসন করবার জন্য তার নবাবকে নিযুক্ত করেন। নবাবরা, যেমন আগেই 
বলেছি, আমাদের ভাইসরয়'র মতন | এ'রা আবার যেখানে যেখানে এদের সুবিধা 
সেখানে শাসক [৪০৬611801] বা শিকদার নিযুক্ত করেন। দেশের লোকেদের দাবিয়ে 

একেবারে শক্তিহীন করে দেবার জন্য এ'র! রাজকর বাড়িয়ে দেন, এবং চার ব1 পাচ 
মাসের কর আগাম আদায় করে নেন। এদের শাপনের মেয়াদ খুব কম, আবার তাও 

সম্রাটের মজির উপর নির্ভর করে। হয়তে] খন এর! সব চেয়ে কম আশা করছেন, 
তখন এদের পদোন্নতি করে দেন, আর কখনও বা হঠাৎ বরখাস্ত করে দেন। এই 
জন্যই এর কর সব সময় আগাম আদায় করেন। কখনে। কখনো এর জোর করে কর 
আদায় করেন, আর যে সব হতভাগোর কর দেবার কোন উপায় নেই তাদের স্ত্রীদের 
এখং ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস করে নিলামে বেচে দেন। এই বেচা সম্ভব 
হর এর! ধর্মহীন [হিন্দু] বলে। এত অত্যাচার সত্বেও বাঙালীর! সহজে কর দিতে 
চায় না। এদের যধ্যে এমন কিছু লোক আছে যার! ভাবে যে যতক্ষণ ন। তার্দের ভাল 

করে মার দেঁওয়! হচ্ছে ততক্ষণ কর দেওয়! ভীষণ অপমানজনক | ভাল করে মার না 
খেয়েই যদ্দি এর। কর দ্রিয়ে ফেলে তাহলে এদের স্বীর! এদের অবজ্ঞা করে, আর কয়েক- 

দিন এদের ভাল করে খেতে দেয়না, এবং বলে যে এত কষ্ট করে জড়ো কর] টাকা যার। 
এত পহজে দিয়ে দেয় তার। অপদার্থ আর কাপুরুষ । 

এখানকার আবহাওয়। মোটামুটি স্বাস্থ্যকর, গঙ্গা ও এখানকার অন্ত নদীর 
জল চমৎকার। এখানে খাস্ভশ্য ইত্যাদির প্রচুর ফলন, বিশেষ করে গম, চাল, শাক 

সব্জি, আখ, ঘি, ইত্যাদি । অলিভ বাদে অন্ত অজশ্র রকমের তেল এখানে প্রচুর পাওয়া 
যায়। পোষ। জংলী অনেক রকমের পশুর মাংস এখানে সুলভ । এখানকার চাল 
ইয়োরোপের চালের চেয়ে অনেক ভাল । এখানকার স্থগন্ধি চাল আশ্চর্বরকম মিহি। 
এগুলি শুধু স্থন্বাছুই নয়, রীধবাঁর পরও এদের সুগন্ধ থেকে যায়। এত সব খাবার 
ভিনিন পাওয়া যায় খুব সন্তায়। যেমন এক কান্ভিল [ বোধহয় দক্ষিণ ভারতের খাণ্ডি, 
প্রায় ২২* কিলোগ্রাম ] চাল, যা চোদ্দ পার1 বা! আমাদের চোদ্দ সলেমিনের সমান 

তার দ্বাম তিন বা বড় জোর চার টাকা--আর এক টাঁক। মানে আধ পেসো বা 
স্পেনের চার রিয়াল। এক কলশী দ্বিযাতে বার আজাম্ত্র [ এক আজাম্ত্র প্রায় 



২২ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথ! 

ছলিটার | তাহলে বার আজাম্র হবে ২৪ লিটর অর্থাৎ ঘি হলে গ্রায় ২* কিলো, কিন্ত 
ইংরেজি অনুবাদক লিখেছেন ৭৫ পাউণ্ড, অর্থাৎ ৩৪ কিলে| | ] ঘি ধরবে, তার দাম 
ছুটাক1। এক বোঝা আখ যার ওজন হবে সাত বা আট অরোব] [ এক ৪17০৪ তে 
সাড়ে এগার কিলে! ] বিক্রী হয় পাঁচ বা ছয় পেসোতে। 

ংসের কথা যদি ধর1 যায় তে৷ গরু অনেক জায়গায় একটা পাওয় যায় তিন ব1 
চার রিয়ালে অর্থাৎ এক টাকায়। কুড়ি ব! পঁচিশট! মৃগি বিক্রী হয় এক পেসে। 
তে। আঙ্রের ক্ষেত বাঙ্গাল! দেশে নেই, তাই পোঁতু'গীজর1 যা দেশ থেকে এনেছে তা 
ছাড়া আঙুরের তৈরি মদ এখানে পাওয়া যায় না । এর] অবশ্ঠ ধান গাঁজিয়ে এক রকম 
মর্দ তৈরি করে। বড় বড় জাল বা গামলার মধ্যে ধান কে তিন বা! চার দিন ভিজিয়ে 
রাখা হয়। খানিকটা! গাঁজালে আর গলে গেলে পর একে আগুনের উপর কয়েকবার 
ফুটিয়ে নেওয়া হয়, যেমন তেজ দরকার সেই হিসাবে । এই মদ খুব তেজালো।, আর 
খেলে ঠিক আমাদের দেশের মদ বেশী খেলে যেমন নেশ! হয় তেমনি নেশ। হয়। এ 
ছাড়। এরা চিনি থেকেও এক রকম বন মদ বার করে। এর নাম জাগরা। একেও 

দরকার মত ফুটিয়ে এর তেজ ঠিক করে নেওয়৷ হয়। এই দুরকম মদের যে কোন 
একটি ম্তাঁকড়া! ভিজিয়ে আগুন ধরালে এমন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে যেন তেলে 

ভেজান হয়েছে । 
মেদিনীপুর অঞ্চলে ফুল এবং অন্য গন্ধ দ্রব্য দিয়ে অনেক রকম দামী সুগদ্ধি তেল 

বানানে৷ হয়। এই তেল লব জায়গায় রপ্তানি কর। হয়। প্রাচ্য দেশের প্রায় সবাই, 
মেয়ে ও পুরুষ, সান করবার পর গায় স্থগন্ধি তেল লাগায় । তাই এই তেল পাঠান হয় 
ধনীদের সখ মেটাবার জন্য । 

বাংল। রাজ্য বেশ বড় দেশ | আর এখানে অনেক বিদেশীদের যাওয়া আসা। এর 
কারণ এখানকার ব্াবসা-বাণিজ্য, খাগ্য দ্রব্যের তো৷ বটেই, ভাল কাপড়েরও। এত 
বেশী বাণিজ্য হয় এই দেশে যে গ্রতি বছর একশ*র বেশী জাহাজ বোঝাই চিনি, চবি, 
তেল, মোম আর এই রকম অন্য জিনিস বাঙ্গাল। দেশের বন্দরগুলি থেকে রপ্তানি 
কর! হুয়। 

বেশীর ভাগ কাপড়ই সুতীর, এত সুন্দর করে তৈরি যে অন্ত দেশে এরকম কাপড় 
দেখা যায় না। সব চেয়ে সুন্দর আর দামী খানা [ মসলিন ] এই দেশে তৈরি হয়। 
এই গুলি পঞ্চাশ বা ষাট গজ করে লম্বা, আট করতল [17770 679861-দশ 
সেন্টিমিটার ] চওড়া ; তাতে সোনা, রূপা বা! রঙিন রেশমের পাড় দেওয়। ৷ এই 
মসলিন এত মিহি যে ব্যবসায়ীরা এগুলিকে ছু হাত লব কাপ! বাশের মধ্যে ভরে 
খোরাসান, পারম্য, তুরস্ক ইত্যাদি বহু দেশে নিয়ে যায়। 

যেমন আমি আগেই বলেছি, এই বাঁশ একরকম বেত, কিন্তু আমাদের দেশের 
বেতের চেয়ে অনেক বেশী মজবুত। এদের মধ্যে আবার যে গুলি কে মন্দা বাশ 
[1057010981917085 ৪110088 ] বলে সেগুলি ভীষণ শক্ত ; এদের মধ্যে অনেকগুজি 

মাঙ্ছষের পায়ের মত মোটা । যেগুলি মানুষের হাতের চেয়ে বেদী ষোটা নয় সেগুলির 
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বাজারে খুব দ্বাম, এক একটা প্রায় হুশ বা তিনশ টাক] করে ; পালকির দণ্ড বানাবার 
জন্য এগুলির খুব চাহিদা] । এগুলি যথেষ্ট লম্বা বলে মাঝ খানটা বেঁকিয়ে নেবার পরও 
বইবার অন্ত দুর্দিকে এক এক পাশে ছুজন করে লোক দাঁড়াবার জায়গ। থাকে । যার! 
পালকি বয় তার! যেন এই যানের বলদ [ ৮০১৩৪, স্প্যানিশ ভাষায় বলদ ] আর শুধু 
কাজেই নয়, নামেও, কারণ সারা ভারতবর্ষে এদের বয় [ ৮১০৪ ] বলে ভাক] হয়। 

এদেশে আফিম বলে এক রকম গাছ জন্মায়, অনেকটা আমাদের সনের মত দেখতে, 
তবে এর বাঁজ খুব মিহি আর প্রতি বছর এর চাষ করতে হয়। যখন এতে স্কুল ধরে 
তখন একে বলে পোস্ত। এই গাছ আর ফুল থেকে একরকম ভীষণ তেতে। আর কালে! 
আঠ] বেরোদ্ন, ধার নাম আফিম । প্রাচ্য দেশের লোকের! তাদের যৌন ক্ষমত] বাড়িয়ে 
লালস। মেটাবার জন্য আফিম ব্যবহার করে । আফিম অবশ্থু খুব মেপে আর সাবধানে 
ব্যবহার করতে হয়, কারণ বেশী খেয়ে নিলে আফিম ভীষণ ক্ষতিকর | যাদের খাওয়া 
ঞ্মভ্যাস আছে তারা বড় জোর চার বা পাচ পেসো৷ ওজনের খেতে পারে । তেলের 
সঙ্গে মেশালেই আফিম ভীষণ বিষ। আফিমের একট] বিশেষত্ব এই যে একবার অভ্যাস 
হয়ে গেলে কোন আফিমসেবী একদিনও আফিম ন| খেয়ে থাকতে পারে না। যদি 
কোন কারণে আফিম ন1 পায় তাহলে যতক্ষণ না পাচ্ছে ততক্ষণ তার মৃতপ্রায় হয়ে 
থান্ে। যত আফিম ন! পায় তত তার! ছুর্বল হতে থাকে, আর যদি তিন বা চার দিন 
ব৷ বড় জোর ছ দিন আফিম ন। পায় তাহলে তার। মরে যায়। ভাঙ আর পোস্ততেও 
এই প্রভাব হয়। কিন্তু পোস্ত খায় জলের সঙ্গে মিশিয়ে, কালে। আর তেতো মিশ্রণ 
বানিয়ে। এই খেলে যৌন ক্ষমত। তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, কিন্তু আবার ত্বাভাবিক 
ক্ষমতা এতে এত কমে যায় যে মান্চষ দু তিন বছরের মধ্যেই পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলে, 
আর কোঁন রকম কাজ করবারই তার ক্ষমত1 থাকেন।। পোস্ত, ভাঙ আর আফিমের 
আর একটি প্রভাব এই যে এতে মাগ্ধষ অবোধ হয়ে যায়, আর ভেবে কাজ করবার 

ক্ষমত। তাদের একেবারে থাকেনা । 
বড় লোকের! আবার এই সব ওউধধের সঙ্গে জায়ফল, জয়িত্রি, লবঙ্গ, বোণিওর, 

কপূর, অন্বর, ৪1219016 [ কন্তরী ? ] প্রভৃতি জিনিষ মিশিয়ে ব্যবহার করে। এগুলি 
সব গরম জিনিস, তাই এই সব বর্বর ভোগ্য জিনিস তার? যে কাজের জন্ত ব্যবহার 
করে তাতে এদের সাহায্য করে। 

এই তিনটি ষধ উৎসাহহীন লোকেদের মধ্যে গভীর ঘুম, হানি আর গ্রস্কলনতা 
আনে, আর নব রকম ছুশ্চিন্ত| দূর করে দেয় | এই সব বর্বর লোকেরা আমাদের সত্য 
ও পবিভ্র ধর্ম জানে না, তাই তার! ভাবে যে শরীরের স্থুখই মনুষ্য জীবনের সব চেয়ে 
বড় আনন্দ। 



২৪ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

যাতে বাঙ্গাল! দেশের লোকেদের চেহারা, চরিত্র আর জীবনধাত্রার প্রণালীর কথা আছে। 

যদিও একজন ইটালীয় লেখক বলেছেন যে বাঙ্গাল! দেশের লোকের! ফর্সা ও অহংকারী 
তাদের জীবনযাআ।, কাপড় চোপড় খুব শৌখিন, ইত্যার্দি সব কথা, আমি রিন্ত 
ডাকে অনুসরণ করতে রাঙ্জি নই । কারণ এ লেখক যা লিখেছেন তা শোনা কথ! 
আর আমি যা জিখব তা আমার চোখে দেখা এবং বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল তাই 
সতোর ভিত্তিতে আমি বলি যে বাঙ্গাল। দশের লোকেরা মাঝারি কালে রঙের, অনেকে 
আবার সিংহলের পিংহলাদদের মত কালো। তার্দের আকৃতি ভাল, শরীর সুগঠিত, 
লগ্বায় মাঝারি । সাধারণ লোকে, মেয়ে-পুকুয় লবাই স্ৃতী কাপড় পরে। কাপড় কেটে 
সেলাই ক'রে, অর্থাৎ কোন রকম জামা বানিয়ে পরে ন1। পুকরুষর। দেড় বা ছ হাত 
[815 ০01 56৬০1017800 0162.01175] চওড়া কাপড় পরে কোমর থেকে নীচের দিকে । 

কোমরের উপর তারা কোন কাপড় পরেনা, আর তাদের পা ও খালি থাকে । মাথায় 
তার] বার বা চোদ্দ বিঘত লম্বা আর দু বিঘত চওড়া কাপড়ের পাগড়ি [০০৪] পরে । 

তার দ্বাম বড় জোর সিকি টাক1। সাধারণ লোকের এমনি ভাবেই থাকে । যাদের 
অবস্থা ভাল বা যারা পদে উচ্, কাধের উপর দিয়ে শরীরের উপরের অংশে এ রকমই 
লম্বা একটি কাপড় ফেলে রাখে। 

মেয়েরাও এই রকমই কাপড় পরে তবে পরিমাণে একটু বেশী। সাধারণতঃ 
আঠার ব! কুড়ি বিঘত [ 599.0 ] লম্বা, আর এই দিয়ে তার! সারা শরীর ঢেকে রাখে। 
কোন কোন জেলায় সাধারণ কাপড় এত সস্ত। যে মেয়েদের চার রিয়ালের [এক 
টাকার ] কাপড়েই পোষাক হয়ে যায় । মেয়েদের হাতে সাধারণতঃ অশর্লেট আর 
ব্রেসলেট [চুড়ি?] থাকে । ব্রেসলেটের আকার ও প্যাটার্ন আর্মলেটের থেকে 
আলাদা । এই গুলি বাহুর উপর, মধ্য আর নিয় ভাগে পর] হয়, যাতে আর্মলেট ভাল 
করে চোখে পড়ে। এ ছাড়া তার। কানে বড় বড় রিং ব৷ অন্ত গয়না পরে। নাকের 
পাশেও বিশেষ করে বা পাশে তার! ছোট ছোট সোনার ব1 রূপার রিং পরে, আর 
যাদের সাষ্ধ্য আছে তারা এতে একট! ব। ছুটে। দামী মুক্ত। লাগিয়ে নেয়। তার! 
নেকলেমও পরে, এগুলি সাধাবণতঃ কাসার তৈরি। কাস এক রকমের ধাতু, 
আমার্দের মোরিক্কে! লাটেনের [ 141011500 18090 ] চেয়ে ভাল। বড়লোকের বাড়ির 
মেয়ের! উৎসব বা! অন্ত অনুষ্ঠানে এই সব গয়নাই পরে, তবে সেগুলি সোনার তৈরি, 
এবং তাতে অনেক দামী পাথর বসান থাকে । এ ছাড়া তার আংটিও পরে, শুধু হাতের 

আঙলে নয়, পায়ের আঙ্লেও । তার। পায়ের পাতার উপর আর পায়েও গ্পনা পরে। 
এই হুল এদের গয়না । যেমন আমি আগেই বলেছি, এগুলি সোনা, রূপা, কাস।, 
ঝিচক (শঙ্খ ), হাতির দাত, বা কোথাও কোথাও রাঙের (০9181) ) তৈরি । রাও 
টিনের মত এক রকম ধাতু | উত্পবের দিনে মেয়ের] নান! রকম রঙ্গিন রেশমী কাপড় 
পরে, এই কাপড়ের উপর সোনা, রূপা বা রেশমের স্থৃতার কার্জ করা। তেমনি বড় 
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লোক পুরুষরাও এই সব দিনে পাজাম আর কাবা পরে, মুঘলদের অনুকরণে | কাবা 
ক্যামকের (০859০9০1 ) মত প্রায় পা অবধি লম্বা। এই কোট গুলির আর একটি 

বিশেষত্ব এই যে, দেখে হিন্দু আর মুসলমানের তফাত বোঝ] যায়। মুসলমানদের 
বেল এগুলি ভান দিকে খোলে আর হিন্দুদের বেলা বা দিকে । পাজ্জামা, যেগুলি কে 
ইজার বলে সেগুলি একই রকম লম্বা আর সরু। ফ্যাসনের চূড়াস্ত হয় যদি এতে 
ফরামীদের আধ মোজার (1791 11096 ) মত অনেক লাইন আর ভাজ (০79859 ) 
পড়ে থাকে । সাধারণ লোকের] এই নব দিনে শুধু খুব পরিস্কার সা? কাপড় পরে। 

বাঙালীর খুব অলল আর ছুর্বল চিত্ব) এশিয়ার অন্য জাতির মত এরাও 
স্বার্থ নিয়ে মেতে আছে। বাঙালীর তাই ভীতু ও কাপুরুষ, হুকুম দেওয়ার চেয়ে 
তামিল করতেই বেশী পারে । তাই এরা এত সহজে বন্দীদশ। বা! দাসত্ব মেনে নেয়। 
এদের কাছ থেকে ভাল কাজ পেতে হলে এদের সঙ্গে যৃদ্ধ ব্যবহার ন৷ করে কর্কশ 
ব্যবহার করলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। কথট। এতই সত্য যে ওদের মধ্যে একটা 

সাধারণ প্রবাদ আছে, “মারে ঠাকুর, না মারে কুকুর” [1816 78001 10810816 

০0০8 ]। যার অর্থ “যে মারে সে প্রভু, আর যে 1 করেন] সে কুকুর” । এই থেকেই 

কৌতুহলী পাঠক এদের চরিত্র জেনে যাবেন। 
লোকেরা সাধারণতঃ মাটি আর কাদার তৈরি কুঁড়ে ঘরে থাকে | ওগুলি খড় বা 

হোগল। [ 0195 ] দিয়ে ছাওয়। ॥ হোগল। এক রকম পাম জাতীয় গাছের পাত1। এর! 
নিজের্দের থাকবার জায়গা! খুব পরিস্কার রাখে, আর দাধারণতঃ সমানে কাঁদা আর 
গোবর ম্রিশিয়ে লেপে। এই লেপ? শুধু দেওয়ালে নয় মেজেতেও হয়। আর যেখানে 
ভারা খায় সেখানে রোজ লেপ। হয়। অনেক সম্প্রধায়ের মধ্যে আবার প্রতিবার 

খাবার আগে জায়গ। লেপ? নিয়ম | মেয়ের! পুরুষদের সঙ্গে খায়না, আগে পুরুষদের 
খাবার দ্বিয়ে পরে নিজের! খায়। 

সাধারণ লোকের্দের বাড়ির আপবাব পত্র হল, একটি মাঁছর। এর উপর এর! স্থতী 
কাপড়ের তৈরি এক রকম তোধক যাকে এর। কাথ| বলে তাই পেতে শোয় । ত৷ ছাড়া 
চারটি বাসন যাতে এর। ভাত ও অতি সাধারণ রকমের ঝোল [ 50০৬ ] রাধে । সব 
জিনিষই অতি সম্ত। ধরণের | 

এদের দৈনিক খাবার হ'ল ভাত, তার সঙ্গে যদি কিছু না পাওয়া যায় 

তাহলেই সুনেতেই এর! সন্তষ্ট | এর। এক ধরণের পাতা যাকে এর! শাক [ 8৪8৪ ] 

বলে তাও খায়! যাদের অবস্থা ভাল তার] ছুধ, ঘি আর দুধের তৈরি অন্য জিনিষও 
খায়। মাছ খুব কমই খায়, বিশেষ করে যার দেশের মধ্যভাগে থাকে । কয়েকটি 
জন্কর মাংসও বাবহার কর। হয়, যেমন ছাগল, বা ছাগল ছাঁন। বা খাসী করা ছাগলের 

মাংস যার নাম বকরী মাংস । এ ছাড়] বন্ধ শুয়োর বা জাবালি [ 186811 ], জংলী 

পায়রা, ঘুঘু বটের, আর এই রকম অন্য জন্তর মাংসও এরা খায়। তবে পোষা শুয়োর, 
মুরগী, ভিম, অন্ত পোষ] জন্ত, বিশেষ করে গরু বা ষাঁড়ের ম্বাংস এর1 কখনোই খায় না। 

এই সব অবিশ্বালী ব! প্যাগানদের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যার! কোন 
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জন্তর মাংস খায়না, এমন কি ধে সব তরকারির রং লাল সেগুলিও ছোয়না। তারা 
বলে যে রক্তের রঙের কোন জিনিষ খাঁওয়1 বড় গুনাহ [ 9০1০ ৪০0৪ ], যার মানে 
ভীষণ পাপ। এই মূতি পুজাকারী সম্প্রদায়ের লৌকের! সাধারণতঃ খিচুড়ি [8.8০19811] 
খায়। খিচুড়ি মহরের ভাল [1,501] ] এবং ভাত মেশান এক রকম খাবার । 
সাধারণত ছুভাগ চালের সঙ্গে এক ভাগ মন্থর মেশান হয়। মস্ুরের বদলে মুগ ও 

ব্যবহার করা যেতে পারে। মুগ এক রকম ছোট আকারের তরকারি; ঘোর সবুজ 
রঙের, খুব সহজে হজম হয়, আর রুগ্ন লোকেদের পক্ষে খুব ভাল। এই সব উপকরণ 
ছাড়া এতে অনেক খানি থি মেশান হয়, যাতে এটি বেশ ভারি হয়। 

ভোজের সময় এর অন্ত রকমের খিচুড়ি ব্যবহার করে। এর নাম গুজরাতী খিচুড়ি 
এতে অনেক রকম মশল1 যেমন বাদাষ, কিসমিস, লবজ, জয়িক্রি, জায়ফল, দারুচিনি 
এলাচ ও গোলমরিচ দেওয়া! হয় বলে এর অনেক থরচ পড়ে। এদের অনেক রকম 
মিটিও আছে। সবই এদের নিজেদের ধরণের তৈরি, আর সবেতেই দ্বি একট বড় 
উপকরপ। এদেশের সবাই মেয়ে বা! পুরুষ খেতে বসবার আগে ত্বান করে নেয়। 
যদি স্নান না করে,_-এমনিই এদের অদ্ভুত বিশ্বাস,_এদের ভীষণ পাপ হয়। আর 
স্নান করার আগে যদ্দি তেল মেখে নিতে পারে, তাহলে আন একেবারে নিখুঁত হয়। 
অধিকাংশ অন্য দেশের অবিশ্বাসীর৷ যেমন একটির বেশী বিবাহ করে এই জাতির 
লোকের। তা করেনা । 

পুরুষরা! যৌন সম্পর্কের বিষয়ে বেশী আসক্ত নয়। কিন্তু মেয়ের এ বিষয়ে তাদের 
ছাড়িয়ে যায়, আর পুরুষদের সহযোগ পাবার জন্ত নানা রকম মন্ত্র তন্ত্র করে আর 
তাদের ওষধ খাওয়ায় । এতে কখন কখন তার! মার] যায়, বা আর কিছু না হ'ক 
পাগল হয়ে যায়; বা সার! জীবনেব জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে। 

বাঙ্গালাদেশের মেয়ের ন্বভাবতঃই জেদী ; এমন কি তার1 কখন কখন বিষ খেয়ে 
বা জলে ডুবে আত্মহত্যা করে ফেলে । কিন্তু সব মিলিয়ে এর। মানবিক [100108176|, 

দয়ালু) সহজেই এদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। তাই এর! পুরুষদের চেয়ে 
সহজে আমাদের সত্য ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে । বাঙালীর! শকুন ইত্যাদি খুব মানে, 
তাই পাখীর্দের ভাক ব৷ গান শুনে ব! অন্ত জন্ত জানোয়ারের চলন দেখে, তারা 
নির্বোধের মত সেই চিহৃগুলি থেকে ভাল মন্দ ফল বার করে, এবং সেই অনুসারে তার। 
যে কাজ করতে যাচ্ছিল সেট? করে ব] ছেড়ে দেয়। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ 
বাঙ্গালাদেশের ধর্মহীনদের ও তাদের ব্রান্মণদের পূজা, আচার ও অন্য অনুষ্ঠান । 

পুরাকালে বাঙ্গাল! দেশের অধিকাংশ রাজোোই অবিশ্বাসী [ 16807৩1 ] মতের গ্রচলন 
ছিল, আর এখনও অধিকাংশ লোকই মেই মত মেনে চলে । যখন থেকে এই দেশ 
মুঘল সমাজের অধীন হয়েছে তখন থেকে অবস্ত কিছু লোক এই অবিশ্বাসী মত অর্থাৎ 
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নরকের কঠিনতর পথ ছেড়ে দিয়ে নরকের চগডড়া আর সোজা রাস্তা অর্থাৎ অলকো- 
রানের মত বেছে নিয়েছে । ছুর্বল মহুষ্যচিত ঘত রকম স্থখ চায় সব এতে পাওয়া যায় 
কারণ অলকোরানের মতে মান্ধষের সব আনন্দ এতেই। আর এর চেয়েও বেশী 
আনন্দের জন্ত এদের প্রফেট মাওমেট [1809116] পরকালে আরও স্বখের আশ্বাস 
দিয়েছেন । এগুলি হল ইহকালের কষ্ট অর্থাৎ যত রকমের সুখ ভোগের বদলে 
পরকালের আরাম আর আনন্দের জীবন+ এমন জায়গায় যেখানে ছুধ, ঘি বা! মধুভর] 
নদী বইছে আর অন্য সব আশ্চর্য কাণ্ড ঘটছে। 

আর ধর্মহীনরা [ হিন্দুর! ]! এর] অজশ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত | এর! সবাই ব্রাহ্মণদের 
শিক্ষা! মেনে চলে । ব্রাহ্মণর1, যেমন আমি আগেই বলেছি এদের পুরোহিত । সকলেই 
অবশ্য গঙ্গ! নদী, সুর্য আর গরুকে পূজা করবার বিষয়ে একমত | গরু সম্পর্কে এরা বলে 
যে এই জন্ত থেকে এর! অনেক উপকার পায়, অর্থাৎ ষে সব গুণ তাদের শ্বগাঁয় শ্রষ্টাকে 
আরোপ করবার কথা সেগুলি তারা এই জন্তকে করে। 

আর গ্যাঞ্জেস নদি যাকে এর। গোঙ্গ৷ বলে [ 0০910£87, তাকে এদের গ্রস্থগুলিতে 
অনেক গুণের অধিকারী বল] হয়েছে । এর বলে যে একথা একেবারে সত্য, ষে 
যেকেউ এই নদীতে ন্্রান করে সে তৎক্ষণাৎ পাপের সব শাস্তি আর কষ্ট থেকে মুক্তি 
পায়। তাই যারা এই নদীর তীরে থাঁকে তার! সকালে উঠেই এই নদীতে ম্লান করে, 
ত] সেদিন বৃষ্টিই পড়ুক ব1 খুব ঠাণ্ডাই থাকুক। কখনও এর অন্তথ। করেনা । এদের 
জলে নামবাঁর আগে কিছু আচার অনুষ্ঠান আছে। সেগুলি আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করব। 
্রাঙ্মণদের অ্ষ্ঠানগুলিই বেশী রহস্তজনক আর কুসংস্কারপূর্ণ সেগুলিই আমি বিশেষ করে 
ব্লব। এর পবিভ্র গঙ্জাতে প্রবেশ করবার আগে ভান হাতে কিছু খড় নেয়, আর বা” 
হাতে চামচের মত দেখতে তামা বা এ ধরণের কোন ধাতুর পাত্র নেয় । এই সব 
উপকরণ নিয়ে তার নির্দিষ্ট সংখ্যক পা ফেলে নদীর দিকে এগিয়ে যায় । কয়েক পা 
গিয়ে কিছু কিছু খড় পাশে ফেলে দেয় আর সেই সঙ্গে স্তভৃতি আর বিনয়ক্ছচক কিছু মন্ত্র 
বলে। এমনি করে যতক্ষণ না সব খড় ফুরিয়ে যায় ততক্ষণ তার] চলে। এই হুল প্রথম 
অনুষ্ঠান । দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হল ছোট পাত্রটিতে কিছু জল ভরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে 
দেওয়া! এই ছুই কাজের অর্থ, তাদের কথা অন্ুলারে, এই বোঝান যে সমস্ত খাদ্য 
আর পানীয় ত্বর্গ থেকে আসে । এইবার এই হাশ্তকর নাটকের তৃতীয় অন্ক। এর পর 
তারা সসপ্রমে গঙ্গাকে নমস্কার করে, মাথার উপর হাত তুলে কয়েকবার খোলে আর 
বন্ধ করে, আর তার পর পুর্ব দ্বিকে মুখ করে কিছু হাত নেড়ে তাদের ভাড়ামি শেষ 
করে। এখন নিজেদের মতে একেবারে শুদ্ধ আর পবিত্র হয়ে তার! জল থেকে উঠে 
সোজ। বাড়ি যায় যাতে পবিজ্র হবার শেষ অনুষ্ঠান অর্থাৎ গরুর সব চেয়ে ঘ্বণ্য অংশে 
চুমা খাওয়া শেষ করে, নিজেদের মাথায় সেই জন্তরই বিষ্ঠার গুড়া ছড়িয়ে দিয়ে পবিজ্র 
হওয়ার কাজ শেষ করতে পারে | থে সব বাঙালীর [ 88082185 ] নর্দী থেকে দূরে 
দেশের মধ্যে থাকে তার] এই বান পুকুরে করে। পুকুরগুলি গীয়ের সকলের খরচে 
বানানো, কিঞ্।া কোন বড় লোকের বানানে হয়। অথবা কোন বড়লোকের মৃত্যুর পর 
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তার শ্বৃতিতে পুকুর বানানে! হয় | পুকুর বানানে বেশ শ্রমসাধ্য আর এতে খরচও বেশ 

পড়ে। ধর্মহীনদের মন্দিরও আছে । মন্দিরকে এরা প্যাগোভা [৪৪০৫৪] বলে, আর 
এগুলিতে এরা পুরুষ বা! তীর বা কোন বোব] জন্তুর মৃতি রাখে । প্যাগোডাতেই তারা 
প্রার্থনা করে আর পুজ] দেয়। অধিকাংশ মন্দিরেই ব্রাহ্মণের! যার! এই সব মিথ্যা 
দেবতার পুরোহিত, তারাই পুজারী । কয়েকটি মন্দির অবশ্য সত্যই সুন্দর দেখতে, 

বিরাট আকারের আর অজশ্র ধনে পূর্ণ । 
বাংলার রাজ্যগুলির মন্দিরের মধ্যে সব চেয়ে প্রধান হুল উড়িম্তা রাজোর সমুদ্রের 

ধারে জগন্নাথের মন্দির | এটি একটি প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থান, আর বছলোক এখানে তীর্থ 

করতে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে অনেক দান করে। আমি আগেই 

বলেছি, এটির নাম জগন্নাথের প্যাগোড1। এই নাম হয়েছে ভিতরের যুতির নামে। এই 

মৃতি পাথরের তৈরি, প্রকাণ্ড বড়, খুব উচু আর এর একটা পা ভাঙা । খুব দামী 
ভাল ভাল মণি মুক্তা ও সোনার গয়ন! দিয়ে এটি ঢাঁক1। এই শয়তানী মুতি সম্বন্ধে 

ব্রাহ্মণদের বইতে লেখা আছে যে জগন্নাথ ম্বর্গে আমাদের গ্রতু ঈশ্বরের রাঁধুনি ছিল। 

একদিন সে এমন খারাপ রশাধে যে শাস্তি স্বরূপ তাকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেল। 

তয়। পড়ে যাওয়াতে তার পা ভেঙে যায়। জগন্নাথের মৃতি সোনার কাপড়ে ঢাক আর 

সিংহাঁসনের উপর বসান। দৈত্যর। চারিদিকে একে পাহার। দিচ্ছে। এই দৈত্যদের 

এদের ভাষায় রাক্ষম (1810005 ) অর্থাৎ অদ্ধদ্বেবতা বলে। এদের বইতে এই লব 

অর্দদেবতাদের নানা! রকম কীতি কলাপের কথ? আছে। সেগুলি এতই বোকাবোকা। 
যে আমি আর লিখলাম না, তবে লিখলে একটি পুরে বই হয়ে যেত। 

এই যুতির অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হল প্রকাণ্ড আর চমতকার একটি শোভা- 

যাত্রা। এতে অনেক মৃতিকে দামী আর স্বন্দার বিজয় রথে করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই 

সময় ধর্মহীন বছ মেয়ে পুরুষ বহু দেঁশ থেকে ভীড় করে এখানে তীর্থ করতে আনে। 

বহু যোগী আর ভণ্ড ভক্ত যার। সংসার থেকে আলাদ। থাকে,কিন্তু আসলে বেহদ পাজী 

তার! এই সময় নঅ সাধু সেজে আর সার] গায় লোহার শিকল আর হাতে হাত কড়া 

বেঁধে হাজির হয়। যেমনি তারণ এই মিথ্য। মন্বিরগুলির দরজার সামনে পৌছায়, অমনি 

তার। নিজেদের শয়তানী যাছুবিষ্কা প্রয়োগ করে আর খুব গর্বের সঙ্গে নিজেদের শক্তি 

দেখিয়ে হঠাৎ তাদের সমস্ত শিকল থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্ত হয়ে দাড়ায়। এই দেখে ধর্ম- 

হীন বর্বরের দল চিৎকার করে বাহব! দেয় আর তাদের প্রশংসা করে । তারা ভাবে যে 
এই সামান্ ফাঁকি বুঝি বা একট অলৌকিক কাজ। 

এই সব যোগী আর নরকের পথ প্রদর্শকর্দের মধ্যে কেউ কেউ শয়তানী উন্মাদনায় 
ভরে গিয়ে আর বর্ধর ধর্মহ্ীনর্দের চিৎকারে প্ররোচিত হয়ে নিজেদের জীবন এই 
রাক্ষপর্দের কাছে বলি দেয় । যে পথ দিয়ে যূতিগুলি নিয়ে রথের শোভাযাত্রা যাচ্ছে 
তারা৷ নেই পথের উপর নিজেদের ফেলে দেঁয়। রথগুলি তাদের উপর দিয়ে চলে গেলে 
তাদের ভাঙা ছুমড়ান শরীরগুলি পড়ে থাকে । এদ্দের সবাই শহীঙ্ বলে__আদলে কিন্ত 

এর! শয়তানের অনুচর ৷ অনেকে আবার শহীদ হবার অন্ত উপায় বার করে। এর। এই 
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পথের উপরই একটা লম্বা দণ্ড থেকে লোহার কাট। দিয়ে নিজেদের শরীর ঝুলিয়ে দেয় 
আর যতক্ষণ না মরে যায় ততক্ষণ শোভাযাত্রার উপর রক্ত ঢালতে থাকে | এমনি করে 
তার! নিজেদের আত্মা শ্বগণয় আষ্টাকে সমর্পণ না করে শয়তানকে দিয়ে দেয়। 

এই ধর্মহীনর৷ জুন মানের অম্বাবস্যার দিন বড় বড় গাঁয়ে ছুর্গা বলে এক মৃতির নামে 
বড় একট শোভাষাত্র! বার করে । ছূর্গ1 এদের শাস্ত্র অনুসারে একজন দুষ্ট দেবী । এই 
দেবীকে এরা স্থুন্দর করে মাজানে! বিজয় রঞ্ধে করে নিয়ে যায় । এদের সঙ্গে নাচওয়ালী 
মেয়েদের একট] বড় দল থাকে । এই মেয়েরা বেশ্তাবুতি করে রোজগার করে । নাচ- 
ওয়ালীরা আগে আগে যায় আর নানা রকম বাজন! বাজিয়ে উৎসবের গান গাঁয়। এই 

ভাবে কিছু দূর চলবার পর হঠাৎ মৃতিকে সম্মান দেখানে৷ বন্ধ করে অসম্মান করা 
আরম্ভ হয়ে যায়। এই সম্মান আর জ'ক-জমকের সঙ্গে যে যৃত্তিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল 
তাকে নদীর ধারে, বা নদী ন1 থাকলে পুকুরের ধারে এনে মান্ষের বিষ্ঠার মধ্যে ছুড়ে 
ফেলা হয়, আর সেই সময় তাঁকে ছুষ্টা বলে নান। রকম গালাগাল, ঠাট্টা, চিৎকার 
ইত্যাদি কর! হয় আর টিল মার] হয়। এই ভাবে উৎসব শেষ করে তারা বেশ খুশী 
হয়ে আর তৃপ্ত মনে বাড়ি ফিরে আসে । (মনে হয় তার বাঙ্গাল। দেশে থাকার বহুদিন 
পরে মানরিক তার ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন বলে দুর্গার সঙ্গে অলম্ধ্ীকে গুলিয়ে 
ফেলেছেন । নগেন্দ্রনাখ বসুর বিশ্বকোষ অনুসারে অলম্ষ্বী পূজা হয় দীপাবলীর (কাতিক 
অমাবন্ত1) রাত্রে । সেদিন প্রথমে লক্ষ্মীপৃজ। হয়, আর তার পর পূজারী বাড়ির বাইরে 
গিয়ে গোবরের মৃতি বানিয়ে অলক্ষমীর পূজা করেন । তার পর বালকের! তালি বাজিয়ে 
সমস্বরে বলে, “অলক্্মী দূর হও, মা লক্ষ্মী ঘরে এস।”) 

নবম পরিচ্ছেদ 
যাতে সাগর দ্বীপের বর্ণনা! আছে । এক কালে এই দ্বীপ ধমহীনদের বছ সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল। 

নাগর দ্বীপ বাঙ্গালা সমৃত্রে অবস্থিত। হুগলি থেকে এই দ্ভীপ বেশী দূরে নয়। এর 
বেড় হবে প্রায় কুড়ি লীগ । এই দ্বীপের জমি একেবারে সমতল, আর জায়গাট1 বেশ 
ঠাণ্ডা । পুরাকালে অনেক ব্রাঙ্ষণরা এখানে এসে থাকত । তার। এখানকার মন্দিরগুলির 
সেবা করে, সেই মন্দিরগুলির সম্পত্তির উপর নিগর করে জীবন যাপন করত। এই 
মন্দিরগুলির মধ্যে একটি মন্দির দেখতে চমত্শার আর অন্য মন্দিরের চেয়ে আয়তনে 
বড় ছিল। আমি এর কিছু ঘর আর সুন্দর স্ন্দর গম্ব,জের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি । 
পোতু'গীজরা বাঙ্গালাদেশে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই এই দ্বীপের অবনতি আরম্ভ হয়, 
এখন সর্বদা কেউ এখানে থাকে না। অনেক তীর্থযাত্রী দূর দেশ থেকে এই সব ধ্বংস 
মন্দির দেখতে আসে। এর। পোতুগ্গীজ আর মগর্দের ভয় সত্বেও এখানে আসে। 
অনেক সময় পোতুগীজ আর মগদের জাহাজগুলি এই দ্বীপে এসে থামে, কখন বা 
বিশ্রাম করতে আর কখনও ব! এই তীর্থযান্ত্রীদের বন্দী করে নিয়ে যেতে । এর কারণ 
এই যে এই সব তীর্ঘযাত্রীর! অত্যাচারী মুঘল ও অন্ত শক্র রাজার প্রজ। | এই ্বীপে 
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অনেক পুকুর আছে। তাদের জল খুব পরিস্কার | পুকুরের ধারে ধারে স্পারি গাছের 
সারি। গাছগুলিতে ছায়] হয়, আর যেমন আমি আগেই বলেছি গাছগুলি খুব সুন্দর 
দেখতে । এই গাছে খেজুর গাছের মত গোছা! গোছা ফল হয়, আর সেই ফল থেকে 
হ্থপারি বলে এক রকম ফল বের হয়। প্রাচ্য দেশে প্রায় সবাই প্রত্যহ ভারতীয় পাতা 
অর্থাৎ যাকে দেশী লোকেরা বিটিল € 96616 ) বলে তার সঙ্গে হুপারি দিয়ে খায় । 
বিটিল এক রকম স্থগন্ধি পাত1। এগুলি মুখের ছুর্গন্ধ দূর করে আর পেট ঠাণ্ডা রাখে। 
বিশুদ্ধ চূনের সঙ্গে খেলে দাঁত ঠিক রাখে। 

পুরুষ যাত্রীর! এখানে পৌছলেই চুল আর দাড়ি কামিয়ে ফেলে, তার পর পুকুর 
গুলিতে নান করে । মেয়েরাও স্বান করে, তবে, চুল কাটেন1| ন্নান হয়ে গেলেই তার! 
ভাবে যে তারা শুদ্ধ আর পবিভ্র হয়ে গেছে আর সব পাপ এবং পাপের শান্তি থেকে 
মুক্তি পেয়েছে। তারপর তার! নান রকম প্রণাম করে আর নম্রতার চিহ্ছ দেখিয়ে 
মন্দিরে ঢোকে । কিছু পুক্ুষ, এমনকি মেয়েরাও শয়তানের প্রেরণায় আর ভাবোন্মাদ 
হয়ে গিয়ে এই সব যৃত্তিগুলিকে নিজেদের প্রাণ অবধি দান করবার প্রতিঅ'তি দেয়। 
আর মৃতিদের সামনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাদের প্রাণ গ্রহণ করবার জন্য 
অনুরোধ করে । এই প্রতিজ্ঞ! করব! মাত্র তার সমুদ্রে বুক জল অবধি চলে যায় আর 
কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুব্রের একরকম ভয়ঙ্কর জীব যাকে হাঙ্গর বলে তার এন্দের খেয়ে 
ফেলে । এদের তিন সারি দাত। অভ্যন্ত হয়ে গেছে বলে আর মান্ষের মাংস খেয়ে এরা 
এত রক্তলোলুপ হয়ে গেছে যে ছায়া দেখলেই এর তেড়ে আমে । অনেক সময় এদের 
পেট ভর] থাকলে, বা সেই সময় কাছাকাছি না থাকলে এর। সেই মৃত্তিপূজকদের 
শরীরকে অগ্রাহ্য করে। তখন এই যুতিপুজকর! এই মুক্তিকে আনন্দ আর সৌভাগ্যের 
কারণ ন। ধরে দুভার্গ্যের লক্ষণ বলে ধরে । তার] ভাবে যে তাদের আত্মবলিদান বুঝি 
এ নব মিথ্যা আর শয়তানী দেবতাদের গ্রহণ যোগ্য নয়, আর তার চিরকালের জন্য 
অভিশপ্ত । তাই তার কাদতে কাদতে জলে থেকে উঠে আসে | এই দ্বীপের কাছাকাছি 
'যে সব ধর্মহীনরা, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যে ব্রাহ্ষণরা! আছে তার] এই ছাপে গ্রাষ্টান 
বা অন্ত কোন ধর্মের লোকেদের থাকতে দেয়না । এদের আটকাতে ন৷ পারলে তাদের 
কাছে অন্ত উপায় আছে, যেমন জলে বিধ মিশিয়ে দেওয়।। ব্রাহ্ষণর। এই ধর্মহীনদের 
শেখায় যে যদি তার! অন্য ধর্মের লোকেদের সঙ্গে কোন ব্যবসা বা অন্ত সম্পর্ক স্থাপন 
করে তাহলে তাদের দেবতার! তাদের ভীষণ শান্তি দেবে । অন্য ধর্মের লোকেদের সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখলেই তার এখানে এসে থাকবে, আরা তারা থাকলেই এই পবিভ্র জায়গ। 
গুলি অপবিত্র হয়ে যাবে । এতে অবশ্ঠ পোতুীজদের উপর কোন প্রভাব হতনা, যদিন! 
তাদের অন্ত জায়গায় আরও দরকারী কাজ্গে লেগে থাকতে হুত। বেশীর ভাগ ধর্মহীন 
লোকেরা গঙ্গার জলকে এত ভক্তি করে যে বছদূর দেশে অবধি এই জল পবিস্র 
জিনিষ বলে বিতরণ কর। হয়। যার। এই জল পায় ভারা এর বদলে বেশী দামী 
জিনিষ দেয়। তাই কিছু লোক পুণ্য আর দানের নামে বেশ লাভ করে। লক্কর যার! 
পোতুত্নীজদের জাহাজে নাবিকের কাজ করে তার! সাধারণতঃ হয় ধর্মহীন, নয় 



সেবাীন মানরিকের ব্জদেশে ভ্রমণ ৩১ 

মুনলমান। তারাই এই ব্যবসা! করে। যখনই এরা এই সব দেশে আসে তখনই কিছু 
গঙ্গার জল নিয়ে যায় আর এই হতভাগ্য যৃতিপৃজজকর্দের কুসংস্কার বাচিয়ে রাখতে 
সাহায্য করে। এমনি করে হ্বগর্শয় শষ্টার আদেশ না মেনে তার] শয়তানের হয়ে 
কাজ করে। এই জন্তই পরম শ্রদ্ধেয় সিনিয়র ডন ফ্রে আযালেক্সে! দে মেনেসেস ষিনি 
অগন্ঠিনীয় সম্প্রদায়ের একজন ফ্রায়ের ও সেই সময় প্রাচা দেশের প্রধান ধর্মযাজক 
ছিলেন তিনি গোয়াতে ভারতবর্ষের সব ধর্মযাজকদের এক সভা ডাকেন আর 
জাহাজের ক্যাপ্টেন আর মালিকদের ভীষণ শাস্তির ভয় দেখিয়ে বলেন যে তারা যেন 
কাউকে এই জল নিয়ে যেতে ন। দেন। কারণ এই সব দেশের ধর্মহীন রাজারা, 

এমনকি মুসলমান রাজারাও যখন প্রথম রাজ্য লাভ করে মুকুট পরে তখন এই জল 
আনায় । তারা এই জলে প্লান করে আর অভিষেকের সময় যেসব অনুষ্ঠান হয় তাতে 

ব্যবহার করে । তাদের শিক্ষক আর পরিচালক ব্রাক্ষণর! তাদের এই বলে নিশ্চিন্ত করে 
যে এই জল ব্যবহার করলে তার্দের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার হবে। যে সব 
ধর্মহীনর1 গঙ্গার ধারে বাম করে, তার! মুতকল্প রোগীদের খাটে করে জলের ধারে নিয়ে 

আসে যাতে তার] এই নদী দেখতে দেখতে সুখে মরতে পারে। তাদের আত্মাদের 
পবিত্র হওয়] সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহই ন৷ থাকে মেই জন্য তারা কিছু কিছু মন্ত্র 
পড়ে, অন্ত অনুষ্ঠান করে রোগীদের মুখে জল ঢালে আর তাদের পরকালের জন্ত শুভ 
চিন্তা করে । অনেক সময় এই হতভাগার। স্বাভাবিক ভাবে মরবার আগেই বেশী জলের 
জন্য দম আটকে মার! যায়। মরব1! মাতই তাদের পুড়িয়ে, ছাই গঙ্গায় ফেলে দেওয়া 
হুয়। সেই সঙ্গে তার্দের খাট আর কাপড়ও জলে ফেলে দেওয়া হয়। মৃতক যদি কোন 
উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হয় তাহলে তাদের লাল ব! সাদ চন্দন কাঠ বা ঈগল কাঠ বা অন্ত 
স্থগন্ধি কাঠে পোড়ান হয়। 

য্দি মৃতক বিবাহিত হয় তাহলে তার স্ত্রীকেও তার সঙ্গে পোড়ান হয়। এই অনুষ্ঠানে 
সেই স্ত্রী ভাল গয়ন1 পরে চন্দন বা অন্ত স্থগন্ধি জিনিষ মেখে, সার] শরীরে আসল ব1 
নকল ফুলের মাল] পরে আসে । এই গভীর শোকাবহ অনুষ্ঠানে সেই হতভাগ্য 
স্ত্রীলোকের নিজের ও স্বামীর আত্মীয় স্বজনেরা আনন্দ দেখাবার জন্য খুব ভাল ভাল 
কাপড় পরে আসে, যেন তার! কোন বিয়েতে আনন্দ করতে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে নাচিয়ের। 

গান বাজনা করতে করতে আসে। তাদের মাঝখানে পোড়াবার জন্ত সেই হতভাগ্য 
নারী থাকে । তাকে খুব ভাঙ খাইয়ে প্রায় অজ্ঞান করে রাখা হয়, যাঁতে সে মরতে ন! 
ভয় পায়। এই কাজের জন্য ভাঙ আর অন্ত জিনিষ দিয়ে বিশেষ একটা পানীয় তৈরি 
করা হয়। তারপর তার নিকট আত্মীয়দের ওপর ভর করে তাকে চিতার চার পাশে 
কয়েকবার ঘোরান হয় । সেই সময় কয়েকজন লোক বাংল ভাষায় গাঁন গেয়ে তার 
প্রসংসা করে। আর বলে যে পরলোক তার হ্বামীর সঙ্গে সে কি রকম স্ুথে থাকবে । 
এই সব অনুষ্ঠান হয়ে গেলে তাকে একটা বড় চিতার'মধ্যে ফেলে দেওয়! হয় আর খুব 
চিৎকার আর হটগোল কর। হয় । এই হট্রগোল যতক্ষণ না সব একেবারে শেষ হয়ে যায় 
ততক্ষণ চলতে থাকে । তার ছাইগুলিকে গঙ্গার শোতে বিনর্জন দেওয়। হয়। 



৩২ বিদ্বেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

এমনি করেই অন্ধকারের রাজা এই সব হুতভাগারদদের আত্মাকে অনস্ত যাতনার 

মধ্যে নিয়ে ঘায়। | 

দশম থেকে চতুত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ 

[ এই পরিচ্ছেদ গুলিতে মানরিক তার আরাকান যাত্রার ও সেখানে বাসের কাছিনী 

লিখেছেন । মানরিক মে মাসে হুগলিতে এসে পৌছান, আর সেপ্েম্বর মাস অবধি 

হ্ুগলিতেই থাকেন। এই কয় মাস তিনি বাঙ্গালা আর হিনুস্থানী ভাষা শিখতে আরম 
করেন। এই সময় ভিরাঙ্জ [ টট্টগ্রামের কাছে একটি মিলিটারি বন্দর ] থেকে*একটি 

জেলিয়! করে কিছু পোতুগীজজ হুগলিতে আসে । মানরিকের উপর হুকুম হয় যে তিনি 
যেন সেই জেলিয়া করে আরাকান যাত্রা করেন। হুগলি থেকে তিনি রওন] হন ১১ই 
সেপ্টেম্বর । মানরিক লিখেছেন যে হুগলি থেকে ডিয়াঙ্গা ৩** লীগ, কিন্ত সুন্দরবনের 

মধ্যে দিয়ে নদী বেয়ে তিনি চোদ্দ দিনেই ডিয়াঙ্গা পৌছে যান । 

মানরিক প্রায় ছয় বছর আরাকানে ছিলেন | সেই সময় সেখানকার ( মগ) রাজ। 

ভাড়াটে পোতৃগিজদের সাহায্যে বাঙ্গাল! অঞ্চলে ভাকাতি করাতেন আর এখানকার 
লোকেদের দ্বাস করে ধরে নিয়ে যেতেন । সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে মানরিক তাদের এই 
কাজ কে সমর্থন করেছেন | মানরিকের এরকম ন| করে উপায় ছিলনা, কারণ গোয়ার 

প্রধান ধর্মযাজক এই ডাকাতিকে উচিত বলে অনুমতি দিয়েছিলেন । ] 

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ [ প্রথম অংশ ] 

আমি এখন আমার অগগ্ঠিনিয়ান সম্প্রদায়ের ভাতার্দের আরাকান আর পেগ 
রাজ্যের ধর্মহীনদের মধ্যে ধর্মগ্রচারের জন্য যে পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাঁর বর্ণন। 

করব | তার আগে এই রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থার কথ। বলি। আমি আগেই বলেছি 
যে এই ছুই রাজ্যে মহামুঘলের সাম্রাজ্যের চাটগ! ও আসাম প্রদেশের গায়ে। সেই 
মহাশক্তিশালী মৃঘল এই ছুই রাজ্য জয় করতে ও শ্বেত হুন্ডি আর টাঙ্গুর শঙ্খ 

অধিকার করবার ইচ্ছা রাখতেন। তাছাড়া তাঁর পেগ, শ্তাম আর কালমিনা (০৪18- 

27119) রাজ্যেও অভিধান করবার ইচ্ছা ছিল। 
কিন্তু যুতিপূজক মগ রাজ! মুসলমান মুখলের উদ্দেশ্য ভাল করেই বুবাতেন, তাই 

দারোয়ানের মত রাজ্যের প্রধান দরজা, অর্থাৎ যেখান দিয়ে শত্রু ঢুকে পড়তে পারে, 

সেগুলি রক্ষা করবার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলেন । স্থল পথে এই ধরজ। হল টিপার! 

আর আসামের দিকে যেখান দিয়ে চাটগার মত প্রধান জায়গ! আর মগ রাজ্যের কেন্দ্রে 

ঢুকে পড়া যায়। সমূত্র পথেও এই রাজ্যে ঢুকে পড়া সহজ । শক্র ইচ্ছা করলে ঢাকা বা 
ভুলুয়ার কোন বন্দর থেকে বেরিয়ে ছয় ব। আট দিনে সাগর দ্বীণে (মানরিক ভূগোঁলের 
গোলমাল করে ফেলেছিলেন মনে হয়) পৌছতে পারে। এখানে থেকে খোল! দম 
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ধরে লম্বীপের খাড়ি যা প্রায় তিন লীগ চগুড়া পেরিয়ে তার। পতঙ্গ! [ কর্ণফুলির ধারে ] 
পৌছবে। পতঙ্গা একটি শ্রোতন্বতী নদীর ধারে অবস্থিত। তার পর ভানদিকে পোতু- 
গীজ বসতি ভিয়াঙ্গ৷ নগর ছেড়ে তার সোজ। চাটগার সামনে হাজির হতে পারে। 
আগেও কয়েকবার তারা এ রকম করেছে । ঢাকার নবাব বা ভাইসরয় আবছুল নবি 
আর ফতেহ জঙ্গ [ নূরজাহান বেগমের মেসো ] সত্য সত্যই'এই সব পথে এসেছিলেন। 
দ্বিতীয় জন সমুদ্র পথে এসেছিলেন আর গ্রথমজন স্থল পথে। সেই সময় দ্বিতীয় 
সালামিশ! মগের্দের রাজা । তার কাছে যদি সেই সময় সাড়ে সাতশ জন মাইনে করা 
পোতুগীজ সৈন্য না থাকত তাহালে মুলর] নিশ্চয় চাটগ জয় করে নিত। 

এই ছুই পথ ভাল করে রক্ষা করার জন্য মগ রাজা সব সময় পোতু'গিজদের 
চাঁকরীতে রাখ৷ ঠিক করেন। তাদের প্রধানদের তিনি ক্যাপ্টেন পদবী দেন, আর এই 
শর্তে কিছু জমিদারীও দেন যে তার। তাদের নিজেদের দেশের কিছু লোক সৈম্ত হিসাবে 
রাখবে, আর কিছু জেলিয়া রাখবে । জেলিয়া একরকম ভ্রতগামী নৌক! আর গঙ্গাতে 
যুদ্ধের জন্য ব্যবহার হয়। সাধারণতঃ এগুলিতে আটকব্রিশ জন করে দীড়ী লাগে। এরা 
এ ক্যাপ্টেনর্দের জমিদারীতে এই শর্তে থাকতে পায় যে দরকার পড়লেই কাজে এসে 
লাগবে । জমিদারীর আয় ছাড়া তাদের আর একটি অধিকারও আছে। তার! বাংল! 
রাজ্যে অর্থাৎ মহামুঘলের সাত্রাজ্যেও যেতে পারে । তাদের অধিকার দেওয়। হয়েছে যে 
তার! গঙ্গার ধারে ছু তিন লীগ অবধি উজানে গিয়ে সব গ্রাম আর বসতি ধ্বংস করতে 
পারে, আর দ্বামী জিনিষ পত্র আর তার সঙ্গে যত লোক পারে ধরে নিয়ে আমতে 
পারে। এই সব আক্রমণ গোয়ার প্রার্দেশিক ধর্মীয় শাসক বর্গ উচিত বলে অন্ক্মতি 
দিয়েছেন কারণ মুঘলর। অত্যাচারী আক্রমণকারী আর পরদেশ দখলকারী মাত্র নয়, 
তার! খ্রীষ্টান ধর্মের শত্রও বটে। কারণ এদের ইচ্ছা যে প্রাচ্য দেশ থেকে খ্রীষ্টান ধর্ম 
শেষ হয়ে যাক, আর এখানে যেন মুসলমান অর্থাৎ অলকোরানের অস্গামী বাদে কেউ 
না থাকে । কারণ তারের বিশ্বাস যে তার] ছাড়া ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন আর কেউ 
নেই | তাই তাদের নাম মুসলমান বা মুললীমান, যার অর্থ এদ্দের অলকোরানের পণ্ডিত 
টীকাকারদের মতে “আমর সত্যই নির্বাচিত জাতি, আমাদের রাজকীয় যাজক 
সম্প্রদায় পবিআ্র জাতি, ঈশ্বরের শ্বনির্বাচিত মানুষ |” 

এই মিথ্যা নীতিতে ডুবে আছে বলে যখনই তার1 কোন খ্রীষ্টান ব1 ধর্মহীনের 
[হিন্দুর ] কাছে নিজের বিশ্বাসের বা কাজের যুক্তি দেখাতে চায়, তখনই এর! খুব জাক 
আর গর্বের সঙ্গে বলে “আমি মুসলমান" | যেন এই কুকুরেরা এই কথা বললেই যথেষ্ট 
যুক্তি হল। এই বর্বররা এতই অন্ধ যে আমাদের খ্রষ্টানদের এর! কাফের বলে+যার মানে 
ধর্মহীন ব্যক্তি । তাই মগদেশের পোতুলীজর। সমানে এই সব লোকেদের উপর অভিযান 
করে, আর কিছু মগ জেলিয়াও প্রায়ই তাদের পিছু পিছু যায়। 

সাধারণতঃ এর বড় আক্রমণ বছরে তিন বা! চারুবার করে, তবে ছোট আক্রমণ 

তো! সার! বছরই চলে । তাই যে পাঁচ বছর আমি আরাকান রাজ্যে ছিলাম সেই সময় 



৩৪ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথ 

আঠার হাজার বন্দীকে এর! ভিয়াঙ্গা আর আঙ্গারকেল [ 4718818081৩ ] বন্দরে 
আনে। , 

ঠিক মত উপদেশ ইত্যাদি দিয়ে আমি আর ফাদার ফ্রে মান্ুএল দেলা কনসেপ- 
সিওন আর ফ্রে ডিওগে! কুলম এদের মধ্যে এগার হাজার চার শ সাত জনকে বাপ্টাইজ 
করি। আগে ফ্রেভোষিঙ্গো এখানে প্রিওর ছিলেন । তার সময় কুড়ি হাজারের উপর 
বন্দী এই বন্দরে আসে, আর বাঁপ্টজমের রেজিস্টার অঙ্সারে তিনি ও তার সহকর্মীরা 
এদের মধ্যে ফোল হাজার নব্বই জন লোককে বাপ্টাইজ করেন। 

[৩৪ পরিচ্ছেদ অবধি মানরিক তার আরাকান বাসের কথ! লিখেছেন এই সময় 

আরাকানের একটি বড় ঘটন1 হুল সেখানকার রাজা থিরি-যু-্ধম্মর [ শ্রীহ্বধর্ম ] 
অভিষেক এই মময়েই মানরিক গোয়! থেকে আর্দেশ পান যে তিনি যেন বাঙ্গালা- 
দেশে কিছু কাজ সেরে গোয়া চলে আসেন ] 

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
[ ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে ] 

আরাকান থেকে ডিয়াঙ্গ! রওনা হবার আর বাঙ্গালাদেশে আসবার পথে জাহাজডুবি হবার বিবরণ। 

অনেক প্রাচ্য জাতির মধ্যে রাজ। বা সমত্াটকে অভিষেকের সময় উপহার ব1 এদেশে 
যাকে আদিয়া (৪৫18 ) বলে দেওয়] নিয়ম। 

সেই অনুসারে আমিও রাজাকে আমার ভেট দিতে গেলাম । আমার সঙ্গে 
এস্টেভান ডেলেমোস নামে একজন পোতুগীজ ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনিও এই একই 
উদ্দেশ্যে ভিয়াক্ষা থেকে এসেছিলেন । আমরা ছুজনে এক সঙ্গেই আমার্দের ভেট 
দিলাম। আমি এই সুযোগে রাজাকে অন্তুরোধ করলাম যে এখন যখন সব উত্সব শেষ 
হুয়ে গেছে, তিনি যেন আমাকে ডিয়াঙ্গ। যাবার অনুমতি দিয়ে কতার্থ করেন। রাজা 
উত্তর দিতে একটু দেরী করছেন দেখে আমার সাথী বলে উঠলেন যে ভিয়াঙ্গার গ্রীষ্টানর। 
বলাবলি করছে ষে আমি নাকি আরাকানে বন্দী অবস্থায় আছি, আর তাই তারা 
এ বিষয়ে বেশ চিস্তিত আছে। 

এই কথ! শুনে সেই মহাশয় বললেন যে গ্রীষ্টানর। 'এই কথা বিদ্বেষের জন্ক বলে 
কারণ তিনি যদি আমাকে বন্দী বলে ভাবতেন তাহলে তিনি কখনই আমাকে ভ্রাতার 
উপাধি দিতেন না। আমি তখন উঠে যথাবিহিত নমস্কার করে বললাম £ 

"আট বোয়াশাঁম (8০৪2৪801), ভিয়াজার খ্রীষ্টানর1 আমাকে বন্দী বলে কারণ তারা 
জামে যে আপনি আমাকে কি রকম সম্মান আর কপা দিয়েছেন আর এখনও দেন। 
আর আপনার এই লব য়ায় শুধু আমাকেই আপনার দাম করে রাখেননি, রাজ্যের 
অন্ত সমস্ত শ্ীষ্টানদেরও বাধিত কল্পে রেখেছেন ।” 

রাঙ্গা এই তোষামোদে সন্ধ্ট হয়ে হেসে আমাকে প্রাধিত অনুমতি দিয়ে দিলেন। 
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তার আগেই তিনি আদেশ দিলেন যে আমাদের দুজনকে যেন ছুটি চুনি বসান 
আংটি দেওয়া হয়। আংটিগুলির দাম আমাদের টাকায় আশি পেসো করে। অবশ্য 
আংটির চেয়ে এই রাজ্য থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাবার মূল্য আমার কাছে অনেক 
বেশি। ৃ 

তাই উৎদব শেষ হয়ে গেলে, আর প্রয়োজনীয় পাসপোর্ট পাবার পর আমরা একটি 
ভ্রুতগামী জেলিয়া করে কয়েকর্দিনের মধ্যেই ডিয়াঙ্গা পৌছে গেলাম । এখানকার 
ভ্রাতারা আর খ্রীষ্টান স্প্রদায় আমাদের স্েছের সঙ্গে অভ্যর্থন৷ করলেন। 

এখানে আমি বেশ ভাল করে কনফেস করবার জন্ত তৈরি হলাম, কারণ প্রায় 
দুবছর কনফেস করাবার লোকের অভাবে আমি এই কাজ করতে পারিনি। 

আমার কনফেশন হয়ে গেলে আমি ইগ্ডিয়াতে আমার অধ্যক্ষদের কাছ থেকে আর 
কাউণ্ট লিয়'ারেস (0০00120 1478168) যিনি তখন ভাইসরয় ছিলেন তার কাছ থেকে 
যে আদেশ পেয়েছিলাম তাই পালন করবার জন্য যথা! সম্ভব গোপনে কাজ আরম 
করলাম। 

এই উদ্দেশে ফাদার একটি জেলিয়! তৈরি রাখার হুকুম দিলেন, যেন মনে হয় আমরা 
তাইতে করে লুটের খোঁজে যাব। এই কাজ ঠিক ভাবে হয়ে গেলে নৌকাটিকে শহরের 
ছু লীগ নীচে পতঙ্গাতে নিয়ে যাবার হুকুম দেওয়া! হল। এই খানে এক রাত্রে যখন সব 
একেবারে চুপচাপ, আমি নৌকাতে চেপে যথা সম্ভব বেগে রওন! হলাম আর ভোর 
হবার আগেই সন্দ্বীপে (58001%8) পৌছে গেলাম । 

তারপর সাবাসপুরের (9%808881, দক্ষিণ সাবাসপুর) দিকে এগিয়ে আমর! ভান 

দিকে প্রসিদ্ধ মোগোলঘবীপ (99৪০118-এই নামে কোন দ্বীপ পুরানে। ম্যাপেও নেই) 
পেরোলাম । বাংল! ভাষায় এই দ্বীপকে সবচেয়ে ধনপূর্ণ বল হয়। মুঘল মগ আর 
পোতুগিজদের মধ্যে বছদিন ধরে যুদ্ধ চলার দরুণ এই মব ্বীপ এখন জনশৃন্ত হয়ে গেছে। 

সাবাসপুর দ্বীপে বহু কাটাওয়াল] ফল পাওয়া যায় । অধিকাংশই লেবু জাতীয়। 
এখানে জমি এত উর্বর যে ভাল মালী ছাড়াই এই সব ফল জন্মায়। 

এই ছুই হ্বীপ ছাড়িয়ে আমর] সেই পুরানে। আর বিশাল গঞ্জ! নদীর একটি শাখায় 
টুকলাম। আমাদের পথ প্রদর্শক যে পথে বিশেষ নৌকা চলেন! সেই পথ দিয়ে আমাদের 
এগার দিন নিয়ে চলল। ছুধারে শুধু ভীষণ জঙ্গল, আর গঙ্গার ধারে মাঝে মাঝে বড় বড় 
ভয়ানক কুমীরের] রোদ পোয়াচ্ছে। 

আমরা অনেক গণ্ডারও দেখলাম । এদের শিং যখন এরা। বেঁচে থাকে তখন তাদের 
আক্রমণের কাজে লাগে আর এরা৷ মরে গেলে মানুষের আত্মরক্ষার ওষুধ হিসাবে কাজে 
জাগে। ( তখনকার দিনে মনে করা হত যে গপণ্ডারের শিং বিষণাশক )। 

নদীর শাখাগুলিতে আমর! এক রকম ছোট ছোট কুমীরও দেখলাম । এদের মধ্যে 
সব চেয়ে বড়গুলি ছু মিটারের বেশী হবে না। এদের মুখ ছু'চালো, আর বড়গুলির মত 
এরা ছিংশ্র আর মাংদভোজী নয়। 

এগার দিনের দিন আমরা এই জনমানবহীন নদী ছেড়ে আমাদের হূর্তাগ্যবশতঃ 



৩৬ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথ। 

এমন নদীতে ঢুকলাম যেখানে নৌক] চলাচল আছে। বেশ কষ্ট করে আমরা একটি 
গ্রকাণ্ড চণড়। আর শ্রোতন্বতী নদী পেরিয়ে হিজলি রাজ্যের সীমানায় গ্রবেশ করলাম। 
এখান থেকে আরও ছুদর্দিনের পথ নিয়ে গেলেই ওর! আমাকে একটি খ্রীষ্টান বনতিতে 
পৌছে দিত। কিন্তু ঘটল এই যে আমার পাইকর! অর্থাৎ পেশাদার দীড়ীর] সকাঁল 
থেকে ছুপুর অবধি দীড় টেনে র্লাস্ত হয়ে পড়েছিল। তার! একটু নদীর ধারে নেমে 
বিশ্রাম করতে আর খেয়ে নিতে চাইল। 

খাবার মানে শুধু ভাত। তবে তাদের অভ্যাস এই যে তীরে নেমে আগুন জালিয়ে 
ভাত রেধে নেয়। তাছাড়া এই বর্ধরর্দের মিথ্য। ধর্মের একটা প্রধান নিয়ম এই যে 
আগে তেল মেখে প্রান না করে নিলে খেতে নেই। এতে তারা৷ এক ছুঘণ্ট লাগিয়ে 
দেয়। তারা সবাই যখন এই কাজে লেগেছিল তখন একজন চৌকিদার গাছের উপর 
থেকে চেচিয়ে উঠল “বহর, বহর” (7176 1661, 01)5 1951) । 

এই শব শুনে পাইকরা যারা স্বভাবতই ভীরু, আমাদের ডাকাভাঁকি সত্বেও, কোন 
কথা ন৷ শুনে প্রাণের ভয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল । আমার দলে লুইস 
ট্িগোর। বলে একজন পোতু'গীজ আর তিন জন স্রীষ্টান যুবক ছিল । এই অবস্থায় আমরা 
কিছুই করতে পারব না ভেবে আমরাও কয়েকটি বন্দুক তুলে নিয়ে সেই পাইকদের 
পিছু পিছু ছুটতে লাগলাম । ততক্ষণে দুটে। হাক্কা কোশ। (00558) খুব জোরে আমাদের 
দিকে এসে আমাদের নৌক। দখল করে নিল। তার্দের কয়েকজন সৈনিক তীর ধনুক 
হাতে ভাঙায় নামল । সার। দেশটাই প্রায় জলের তলায় বলে, ওখানে ভীষণ কাদ1। 
আমর তাইতে আটকে যাচ্ছিলাম বলে তারা শীঘ্রই আমার্দের ফাছে এসে গেল। 

আমর! প্রাণ বাচাতে বা কমপক্ষে কষ্টকর আর দীর্ঘস্থায়ী বন্দীদ্শ! থেকে বাচবার জন্ত 
যথা সঙ্ভব দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করছিলাম 

অবশ্য শত্রু যখন প্রায় আমার্দের ধরে ফেলেছে তখন আমর] ঘুরে ফ্লাড়িয়ে কাধে 
বন্দুক তুললাম । তার! যখন দেখল যে আমরা পোতুগিজ তখন তার। আমাদের আত্ম- 
সমর্পণ করতে বলল | তার। বললে যে যি আমর] পালাতে পমর্থ হই তাহলেও বাঘের 
মুখ থেকে বাচব ন!। এই পুরে! এলাকার নাদের ভীষণ ভিংম্র। আর যদি বা বাছের 
মুখ থেকে বাচি তাহলেও এই জল! এলাকাতে পথ খুঁজছে পাব না, আর আরও খারাপ 
ভাবে, অর্থাৎ না খেতে পেয়ে মরব। এই সব সৃপদেশের উত্তরে আমর বললাম থে 
ঈশ্বর তার পরম করুণায় আমার্দের এই সব বিপদ থেকে বীচাঁবেন। ইতিমধে) তার! 
ষেন পময় থাকতে দরে পড়ে, কারণ তার] যধি ন! ধায় তাহলে আমর! নিজেদের প্রাণ 
যত বেশী দ্রামে সম্ভব বেচব, ঠিক করেছি। এই বিধমশর! (1১888105 ) আমাদের 
দিকে এগোতে দাহুস করল ন|। শুধু আমাদের জিজ্ঞাসা করল আমাদের পাইকরা 
কোন দিকে গেছে। এই প্রশ্নের আমর] কোন উত্তর দিলাম না। তখন তার! 
আমাদের অনেক বার কাফের ব৷ নাস্তিক বলে গায়ের ঝাল মিটিয়ে অন্ত এক পথে 
পাইকদের খোজে চলে গেল। যতক্ষণ না তাঁর! দৃ্ির বাইরে যায়, আমর] মেইখামেই 
রইলাম । তারপর এই জলাভূৃষিতে যাতে চল সহজ হয়, তাই আমর! সভ্যতা বাচাবার 



সেবাষীন ষানরিকের বজদেশে ভ্রমণ ৩৭ 

জন্য যতটুকু না ছলে নয় ততটুকু ছাড়া সব কাপড় খুলে ফেললাম । এমনি করে 
আমর] লদ্ধ্য অবধি চললাম | আমর! কোথাও পায়ের অর্ধেক অবধি, আর কোথাও 
বা এই জল আর কাদায় কোমর অবধি ডুবে যাচ্ছিলাম । আর তাছাড়া এই জলার 
অসংখা জৌক কামড়ে আমাদের অতিষ্ঠ করে দিচ্ছিল। . 

শেষকালে একেবারে ক্লাস্ত হয়ে গিয়ে, আমর পাঁচজন সবচেয়ে লম্ব। গাছ যা দেখতে 

পেলাম তাইতে উঠে রাত কাটালাম । আমর! তখন ভিজে জবজবে আর আমাদের 
সার] গায়ে কাদ1। তার উপর আরামের চূড়াস্ত করবার জন্ত ক্ষুধার্ত মশার। আমাদের 
ছেঁকে ধরল । এত বেশী মশ! যে আমাদের যদি ব্রায়রিউসের (ইনি প্যাগানদের কাব্যে 
পৃথিবীর আর হ্বর্গের সস্তান ) মত একশটি হাত থাকত তাহলেও এই জালাতনকারী 
পোকার হাত থেকে বাচতে পারতাম না । একদিকে ক্ষুধা আর এই মশার আক্রমণ 
আর অন্ত দিকে মানুষের সাহায্য পাবার কোন আশা ন। দেখে আমর শেষে দৈবের 
শরণ নিলাম । যেমন প্রফেট বলেছেন “কষ্টে পড়লে বুদ্ধি বাড়ে*। এই অতি সত্য 
বাক্যের উপর আমি আমার সঙ্গীদের ছোট একটি উপদেশ দিলাম । আমি তাদের মনে 
করিয়ে দিলাম যে আমাদের এই কষ্ট স্থির ভাবে সহা করা উচিত, আর এগুলিকে ঈশ্বরের 
করুণাময় হাতের আঘাত বলে মনে কর। উচিত, যাতে আমর1 আমাদের পাপের জন্য 

অনুতাপ করে তার দ্বিকে ফিরি। তিনিপ্সেহময় পিতার মত আমাদের দিকে দৃষ্টি রেখে- 
ছেন আর আমাদের কষ্ট থেকে বাচাবেন । আমাদের পেট্রন সেপ্ট পাপীদ্দের কাছে শুধু 
এই টুকু চেয়েছিলেন যে তার? কষ্টে পড়লে ঘেন শুধু করুণাময় ঈশ্বরের দিকে তাকায়। 

আমার এই ছোট উপদেশের পর আমর] যিনি সব কষ্টের শান্তি দেন সেই ঈশ্বরের 
মাতার ভজন গেয়ে দৈব সাহায্য চাইলাম । তারপর যে সব সেপ্টদের ভজন আমাদের 
মনে ছিল সেইগুলি গাইলাম | আমার একমাত্র জিনিষ যা আমি বাচাতে পেরে ছিলাম 
তা আমার ভজনের বইটি সেটি একেবারে ভিজে গিয়েছিল আর অস্কারে আমি সেটি 
পড়তে পারছিলাম না। 

এই সব ধামিক আচার পালন করে, আর কিছু চোখের জল ফেলে আমর] সেই 
কষ্টের রাত্রি ভোর হবার আশায় কটিয়ে দিলাম | আর যখন এমন কোন জায়গা নেই 
যেখানে ভোর হয় ন1,২-অবশ্ট মরে না গেলে--তাই আলে ঝকমকে সুন্দর সকাল 
শেষ অবধি এল । কিন্তু আমাদের পক্ষে আগের দিনের ভুঃখপূণ ঘটনার জন্ত এ দিনটিও 

ছিল নিরাশায় ভর] এই জঙ্গলের মধ্যে আমর কি করব, আর জলায় ভর] এই জায়গা 
থেকে কি করে বেরোব সে সম্বদ্ধে আমাদের কোন ধারণাই ছিল ন1। এই বিরাট 
বিরাট গাছের মধ্যে দিয়ে কোন দ্িকে যেতে হুবে সে বিষয়ে আমার্দের কারুর কিছু 
জান| ছিল না । তাছাড়। বাঘ, গণ্ডার আর অন্ত হিংশ্র জানোয়ারে ভর] এই জায়গায় 
কোন লোকের দেখা পাওয়াও সম্ভব ছিল না। এই সব ভেবে আমাদের দুঃখ আর ভয় 
আরও বেড়ে গেল। কোন দ্বিকে যাওয়া! উচিৎ সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ 
ছিল। দলের ছজন বলল যে যতক্ষণ ন! শুকনে। জমি আর মানুষের বসতি পাওয়] যায় 
ততক্ষণ আমাদের এগিয়ে চল! উচিত, আর পথে বেঁচে থাকবার জন্ত গাছে যথেষ্ট মধু 
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পাওয়া ধাবে। আমর। আমাদের হাতিয়ার সব সময় হাতে তৈরি রেখে সাবধানে 
এগোব, আর আমাদের সঙ্গে যেহেতু পীঁচটি বারুদ্ধের বোতল আছে, আর থলি ভি 
গুলি আছে, তাই বেলী গভীর জঙ্গনে বা কোথাও সন্দেহ হলে বন্দুক ছুঁড়ে যা! কিছু 
আছে তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াব, আর রাত্রে গাছের উপর ঘুমোব । 

অন্ত ছজন আর আমার মত ছিল ঠিক এর উল্টো । আমরা বললাম যে আমাদের 
ফিরে গিয়ে গঙ্গার ধার ধরে চল] অনেক নিরাপদ হবে,কারণ তাহলে হয়ত কোন নৌকা 
বা অন্ত কিছুর দেখা! পাব। আমাদের অবস্ত কুমীরের ভয় থাকবে । যেমন আগেই 
বলেছি কুমীরের! রোদ পোয়াতে বা! কোন হরিণ বা মোষ জলে নামল কিন। দেখতে 
জল থেকে বেরোয় । কিন্ত এদের এড়ান সহজ এর শন সময়েই খোল। জমিতে থাকে । 

বাঘের। বেশী চালাক। তার] লুকিয়ে থেকে শিকারের উপর পড়ে। 
শেষ অবধি আমর! ঠিক করলাম যে যেখানে থেকে আমর] চলতে আরম্ভ করেছি 

সেখানেই ফিরে যাব। কারণ তাহলে আমাদের পাইকর। যেরান্না করা ভাত ভয়ে 
ফেলে পালিয়েছে তার মধ্যে কিছু পেয়ে যেতে পারি। 

এই কথ৷ ঠিক আমরা যে পথে আগের দিন এসেছিলাম সেই পথে ফিরে চললাম। 
ঘুম আর খাবারের অভাবে ছূর্বল হয়ে গিয়েছিলাম বলে এই কষ্টকর জল।-ভূমি দিয়ে 
আমর! খুব ধীরে ধীরে চলতে পারছিলাম | পথ যদ্দিও মাত্র এক লীগের কিছু বেশী 
হবে তবু সকালে বেরিয়ে গঙ্জ। অবধি পৌছতে আমাদের বিকাল হয়ে গেল। তখন 
আবার দেখলাম যে যেখানে পৌছেছি সেটা আগের দিনের জায়গা নয় । আমরা তাই 
প্রায় হতাশ হয়ে পড়লাম । আমর] তখন শুধু দেহেই ক্লাস্ত নয়, আমাদের মনও ভীষণ 
থারাপ। আমাদের সার! শরীরে জে কের] রক্ত চুষে খাচ্ছে। তখন আর আমাদের 
এক পাও চলবার ক্ষমত] নেই। সকলেই তখন ঘাবড়ে গেছি, আর কেউ তো কাদতে 
আরম করে দিয়েছে । কোন রকমে নদীর ধারে কিছু শুকনে। বালির জমি খুঁজে পেয়ে 
আমরা শুয়ে পড়লাম | মনে মনে ঈশ্বরের করুণ? প্রার্থনা করতে করতে আমরা জোক 
গুলোকে ধুয়ে ফেললাম । পুরে! আধঘন্টা আমর! কোন কথা না বলে শুয়ে রইলাম। 
তারপর আমি আমার সাধীদের কনফেস করে নিতে বললাম, যাতে ঈশ্বর আমাদের 
জীবনকে যা কিছু করতে চান তার জন্ত যেন আমরা তৈরী থাকি। সকলের কনফেস 
কর] হয়ে গেলে আমি আমার নিজের পাপগুলি মনে মনে ভাবলাম আর ঈশ্বরের 
কাছে ক্ষমা চাইলাম--অন্ত পা্দরির অভাবে আমার কনফেস করবার উপায় ছিল না। 
এই জরুরী কাজ হয়ে গেলে আমার্দের মনে হল যে যদ্দি আমর মরবার জন্য এথানেই 
পড়ে থাকি তাহলে ঈশ্বরকে অবিশ্বাস কর হবে । তাই আমর1 উঠে পড়ে ঠিক করলাম 
থে যেমন আগে ঠিক করেছিলাম সেই মত আমর! যেখান থেকে হারিয়ে গিয়েছিলাম 
সেই জায়গা খু'জে বার করব। তাই নদী বরাবর চলে আমর ঈশ্বরের অনুগ্রহে, 
আধলীগ মাজ গিয়েই আগের দিন যেখান থেকে আমাদের বিপদ আরম হয়েছিল 
সেইখানে পৌছে গেলাম । এইখানে আমরা য। সবচেয়ে বেশী চাইছিলাম তাই পেয়ে 
গেলাম অর্থাৎ ভাত। তখন ভাত আমাদের কাছে সোনা, রূপ ব] মণি মুক্তার চেয়েও 
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দামী । ভাত তখন প্রায় শুকিয়ে গেছে । আমাদের শত্রপা ভাতগুলি পেয়েছিল তামা, 
মাটি, কাসার বা কাঠের থালায়। কাসা এক রকম ধাতু যাকে মুরিশ লোটন 
[ 710০০911918 10601) ] বলে, অনেকটা তামার মত। এগুলি খুব পরিফার বলে খাবার 
জিনিষের বাসনের জন্য এদেশের লোকের! খুব ব্যবহার করে। তারা মাটি) তামা ব। 
কাসার বাসনে যা ভাত পেয়েছিল সেগুলি মাটিতে ফেলে বাঁসনগুলি নিয়ে চলে 
গিয়েছিল। তাই আধগ্তকনো মাটি মেশান ভাত কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে! কাঠের বাসনে 
রাখলাম। এগুলে। সম্তার জিনিষ আর অতি সাধারণ ভাবে তৈরি বলে শক্ররা ফেলে 
চলে গিয়েছিল । 

কাঠের বাসন গুলিতে আমরা কিছু ছুনও পেয়ে গেলাম । তাই তখন আমাদের 
সবচেয়ে প্রয়োজনীর কাঁজ সেরে--তখন আমাদের এই খাওয়াকেই ভোজ মনে হচ্ছিল 
--আমর] এই সম্কট সময় আমাদের এই সাহায্য করবার জন্য ঈশ্বরকে ধন্তবাদ দিলাম । 
বাঁকি ভাত আমরা যথা] সম্ভব পরিফার করে নিয়ে আমাদের মধ্যে একজনের জামা 
দিয়ে বেধে নিলাম | ভাত ঠিকঠাক করে নিতে বেশ দেরী হয়ে গিয়েছিল তাই আমর! 
বাকি রাত এখানেই কাটান ঠিক করলাম । এই জন্ত আমর সবাই মিলে অনেক 
শুকনে। কাঠ জোগাড় করলাম । তার পর বন্দুকের ইম্পাতের সাহায্যে আগুন জালিয়ে 
খুব বড় একট৷ আগুন জালালাম। যাতে আগে যে সব জন্ধ জানোয়ারের কথা বলেছি 
তারা না আমে। এর আগুন দেখলে পালিয়ে যায়। 

এ সত্বেও আমর] ঠিক রুরলাম যে আরও নিরাপদে থাকবার জন্ত আমাদের মধ্যে 
ছুত্ধন করে হাতিয়ার হাতে সান্ত্রীর কাজ করবে আর বাকিরা ক্লাস্ত প্রকৃতিকে তার 
দাবী মেটাবে। 

এই ব্যবস্থ। করে, ঈশ্বরকে আমাদের শরীর সমর্পন করে আর তাঁর পবিত্র মাতার 
ভঙ্গন গেয়ে তার দয় প্রার্থনা করে, মাটিতে শুয়ে পড়লাম । আর যদিও নরম তুলতুলে 
বিছান৷ ছিল না, বা পরিষ্কার চাদর পাতা ছিল না। তবুও এই শ্রাস্ত ক্লান্ত শরীরে ঘুম 
আসতে দেরী হুল না। এই খানেই পাল৷ করে ঘুমিয়ে আর পাহার। দিয়ে রাত 
কাটালাম, আর সকাল হুলেই অনেকট তাজ। শরীরে আবার বেরিয়ে পড়লাম। 
সারাদিন আমর] নদীকে দৃষ্টিতে রেখে চললাম । পথে মাঝে মাঝে জল! ছিল। কোন 
মাহ্ষের বসতি ছিল না। কিছু জোক যার] তাদের শুকনো শরীর আমাদের রক্তে 
ভরে মোট! করে নিচ্ছিল, তার ছাড়া আর কোন প্রাণী দেখা যাচ্ছিল ন।। 

এমনি করে চলতে চলতে যখন দিন ফুরোতে কয়েক ঘণ্ট। বাকি, তখন আমরা 
একটা খোল! জায়গায় পৌছলাম। জায়গাট! দিও জল মতন, তাহলেও ছু একটা বড় 
গাছ সেখানে ছিল। এইখানেই আমরা রাত কাটান ঠিক করলাম। এর কারণ 
কতকট৷ এই যে আমর] বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম,আর কতকটা এই জন্য যে নদীর 
ওপারে একট! খোল। জায়গ! দেখ! যাচ্ছিল, যেটাকে বেশ শুকনে৷ বলে মনে হচ্ছিল । 
নদ্দী এখানে খুব চওড়া আর অগভীর বলে আমর] ঠিক করলাম যে পরদিন হেঁটে পার 
হয়ে ওপারে ঘাব। এই কথ৷ স্থির করে আমর আমাদের খাবারের পুঁজি খুললাষ। 
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ভাত আমাদের কাছে আট দশ পাউওড ছিল তাই স্থির করলাম যে কয়েকদিন একে 
চালাব। সের্দিনকার য| বরাদ্দ ত1 খেয়ে নিলাম, কিন্তু এত শুকিয়ে গিয়েছিল যে জলে 
ভিজিয়ে তবে গিলতে পারলাম । খাওয়। হয়ে গেলে আমর] একট! গাছে উঠে পড়লাম 
তারপর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন৷ করলাম যে তিনি যেন আমাদের এ জঙ্গলে মার] যেতে 
না৷ দেন। এমনি করে আগের রাতের চেয়ে অনেক বেশী কষ্টে সেই রাত কাটালাম। 
কারণ খিদেতে পেট জলছিল, আর ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। আগের রাতে আমর] পাল। 
করে পাহার। দিয়েছিলাম, কিন্ত এ রাত্রে আমাদের সমানেই সাবধান থাকতে হচ্ছিল 
পাছে গাছ থেকে পড়ে ধাই। 

সকাল হলে আমর ওপারে ঘাবার জন্ত তৈরী হলাম । যখন পার হতে যাচ্ছি তখন 
আমাদের মধো একজন বলল যে প্রথমে দুজন ওপারে গিয়ে দেখে এলে ভাল হয় ষে 
জায়গাটা! সত্যই শুকনো কিনা, কারণ তা না হলে তো ওপারে যাবার দরকার নেই। 

এই প্রস্তাব অন্ুমারে আমাদের সাথীদের মধ্যে ছুজন পার হবার জন্ত তৈরী হল। 
একজন লুইস ত্রিগেরোসের দাস, আর অন্তজন এলিপিও বলে একজন যুবক। এ 
সম্প্রতি খ্রীষ্টান হয়ে আমার সঙ্গে এসেছিল । 

তার] জলে নামবার আগে আমর] সবকটি বন্দুক একসঙ্গে ছু'ড়লাম, কোন কুমীর 
এই শব্দে জেগে ওঠে কিন! দেখবার জন্য । জলে কোন নড়াচড়া না দেখে সেই দুই যুবক 
জলে নেমে পড়ল। তাদের বন্দুক গুলে! তাদের কাধে ছিল, আর আমর] বাকির! 
আমাদের বন্দুক হাতে পারে দাঁড়িয়ে রইলাম, যে দরকার হুলেই ছু'ড়ব। এই সব সাঁব- 
ধান হওয়া একেবারে বুথাই হল। কারণ এঁ ছুজন জলে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, 
কোমরও ভোবেনি, তখন হঠাৎ একট বিরাট কুমীর বেরিয়ে সেই দাস যে পিছু পিছু 
যাচ্ছিল তাঁকে লেজ দিয়ে আঘাত করল। মে লোকটি জলের উপর একটি রক্তের দাগ 

রেখে তলিরে গেল। 
এই ব্যাপার দেখে আমর] হুতভম্ব হয়ে একেবারে পাথরের যত দাড়িয়ে রইলাম। 

হাতে তৈরী বন্দুক অবধি ছোড়বার কথ! আমাদের মনে হল না। 
অন্তজন, এলিপিও প্রাণের ভয়ে বন্দুক ফেলে দিয়ে সীতরে পালিয়ে এলো । 

আমরা আমাদের সাথীর মৃত্যু আর আমাদের নতুন হুর্ভাগ্যে খুব শোকার্ত হলাম। আর 
ভাবলাম যে ঈশ্বর তার পরম করুণায় আমাদের যদি সাহায্য না করেন, তাহলে ন। 
জানি আমাদের ভাগ্যে আর কি আছে। 

ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
এই খারাপ সময়ে আর কি কি ঘটল তা'র বিবরণ । 

আমাদের সাথীর এই শোচনীয় মৃত্যুতে আমর! বাকি চারজন ভীষণ কাতর আর 
বিচলিত হয়ে পড়লাম | আমর] ভাবলাম যে যদ্দি প্রথম প্রস্তাব মত আমরা সকলেই 
জলে নামতাম তাহলে সকলেই এই ভয়ঙ্কর বিপদ্দের মূখে পড়তাষ। 
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এই সব দুশ্চিন্তা ছাড়া আমর! আমাদের অন্ত ভয়ের কথাও ভুলিনি । আমাদের 
চারিপাশের জমি জল এবং কাদায় ভর্তি আর যেখানে সে বিপদ নেই সেখানে বাঘ ও 
অন্ত হিংন্র জস্ততে ভর1। তাই আমর! ঠিক করলাম যে আমর! যেখানে আছি সেখানেই 
থাকব । রাত্রে গাছে উঠে পড়ব আর দ্বিনের বেলা গঙ্গার ধারে এসে দেখব যে কোন 
নৌকা এঁ পথেষায় কিনা । এমনি করে আমর! আড়াই দিন কার্টিয়ে দিলাম । আমাদের 
নেই নিরাশার দিনে মনে হচ্ছিল যেন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু আমাদের দিকে এগিয়ে 
আসছে। এমনি করে আমরা না ঘুমিয়ে রাত কাটালাম । একটিকে খিদের ক, আর 
অন্ত দিকে সেই মশার কামড় ছাড়া হাতি মাছির (5151187)£ 09) কামড় । এর! এক- 
রকম পোকা, আর এধ্ের প্রতি কামড়ে রক্ত বেরিয়ে আসে । (হাতি মাছি কাকে বলে 
তাজান! নেই।) এর! অবস্ত সংখায় মশার চেয়ে কম, তবে আমর] অর্ধ উলঙ্গ ছিলাম 
বলে শুধু হাতে এদের কামড় এড়াতে পারছিলাম ন1। এই শয়তান পোকার আমাদের 
কামড়ে এমন পাগল করে দিচ্ছিল যে কুমীরের ভয় না থাকলে আমর জলের মধ্যে 
রাত কাটাতাম। 

এই অবস্থায় আমরা শুধু এই কথাই ভাবছিলাম যে কথন মৃত্যু এসে আমার্দের শেষ 
করে দেবে। আমাদের মধ্যে কয়েকজন তো! মৃত্যুর দেরী দেখে অস্থির হয়ে পড়ছিল। 
মান্য যখন এমনিভাবে ভাবে, আর সাধারণ অবস্থায় যে জিনিষকে তারা সব চেয়ে বেশী 
ভয় পায় তাকেই আশীর্বাদ বলে মনে করে তখন তার কি ভয়ানক অবস্থা ! 

তবে ভগবান অসীম কল্যানকারী, তাই এমন কোন মরুভূমি নেই, এমন কোন 
দুর্গম জায়গ! নেই যে পাপীর পাপ লুকান যেতে পারে । তেমনি এমন কোন জায়গ। 
বা সময় নেই যেখানে ঈশ্বরের সাহাধ্য সর্বদাই না পাওয়! যায়। 

তাই সেই স্বর্গীয় মহিমা আমাদের কষ্ট দূর কর] ঠিক করলেন। 
ব্যাপারটা এই ভাবে ঘটল। তৃতীয় দিন, হুর্ধ যখন মাথার উপর, আমর তিনজন 

নদীর ধারে বসে আমার্দের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলাম, তখন আমাদের বাকি সাধী যে 
গাছের উপর থেকে চারিদিকে নজর রাখছিল নে চিৎকার করে বলে উঠল, “ভাল খবর, 
ভগবান আমাদের ত্যাগ করেননি । দুজন লোক একট] ডিঙ্গি করে এই দিকে আসছে ।” 

ভিঙগি এদেশের এক রকম ছোট নৌক]। 
আমাদের মতন অবস্থায় থাকলে এই খবর শুনে মনে কি ভাব হবে প্রত্যেকে 

নিজেরাই ভেবে দেখুন। 
আমর] খুব খুশী হয়ে উঠে জলের ধারে যাবার জন্য তৈরি হলাম । ডিঙ্গিটা যেখানে 

আসছিল আমরা প্রায় সেখানে পৌছেছিলাম, এমন সময় আমাদের মনে হল যে আমাদের 
মধ্যে তিন জন লুকিয়ে থেকে শুধু এক জনই ওদের দেখা দিলে ভাল হয়। কারণ ওরা 
ঘর্দি আমাদের সকলকে বিশেষ করে পোতুগীজদের দেখে, তাহলে হয়তো পালিয়ে 

যাবে। | | 

এই কথা ঠিক করে আমর! লুকিয়ে পড়লাম, আর একজন যুবক ভিজিট! যেদিকে 
আসছিল সেই দিকে এগিয়ে গেল। তার ডাকে ওর কাছে এল। সে বলল যে ভগবানের 



৪২ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথ! 

দোহাই তাকে যেন নৌকাতে তুলে নেওয়া হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্ধষ্ট হয়ে 
তারা তাকে তুলতে তাদের ছোট্ট নৌক1 ভাঙ্গায় এসে লাগাল। নে যখন তাদের কথ৷ 
বার্তায় ব্যস্ত রেখেছে, তখন সুযোগ বুঝে আমরা হঠাৎ সেখানে এসে পড়লাম | আমাদের 
দেখে তার! ঘাবড়িয়ে গিয়ে পালাতে যাচ্ছিল; কিন্ত আমর] কাধে বন্দুক তৃলে বললাম 
যে নড়লেই গুলি করব। আমাদের মধ্যে ছুজনকে পোতুগিজ দেখে তার! হতাশ হয়ে 
গিয়ে কার্তে কার্দতে নেমে এমে আমাদের পায়ে এসে পড়ল। তারা ভেবেছিল থে 
আমর! চাটিগায়ের (017801880 ) সেপাই আর আমর] তাদের দাস করে ধরে নিয়ে 
যাব। তাই তার] কেঁদে বলল যে আমর! যেন তাদের মগেদদের হাতে ন। বেচি, তার 
চেয়ে বরং তারা পোতুীজদের দাস হয়ে থাকবে । তার্দের এই ভূল ধারণ দেখে আমরা 
তাদের নিশ্চিন্ত করবার জন্য বললাম যে তারা যা ভেবেছে আমর! তা নই; আমরা 
হুগলির সদাগর আর বন্জার বন্দরে যাচ্ছিলাম, সেই সময়ে মগের! আমাদের নৌকা। 
কেড়ে নিয়েছে । এই কথাও বললাম ম্বেআমারের মুঘল জলদস্থ্যরা আক্রমণ করেছিল। 
আমরা শুধু এই কথা চেপে গেলাম যে আমরা মগেদদের রাঙ্্য থেকে আসছি। 

আমাদের সব কথা শুনে আর আমরা বন্জা যেতে চাই শুনে তারা পুরোপুরি 
নিশ্চিন্ত হয়ে আর সাহস ফিরে পেয়ে আমাদের অনেক সেলাম করে বলল, “বাবুরা, এখন 
যখন আপনার্দের কথ শুনে জানতে পারলায় যে আপনার] চাটগঁ। বা ভিয়াঙ্গার 
মগরাজার চাকুরে পোতৃগিজ নন, তখন বন্জা যেতে হলে আপনাদের কি করতে হবে 
তা বলতে পারি। আপনারা যা হুকুম করবেন আমরা তাই করব, কারণ এখন আমরা 
আপনাদের হাতের মধ্যে। আপনারা নিজেরাই বুঝুন যে এই ছোট নৌকাতে আমরা 
সকলে বন্জ1 যেতে পারি না। আর যর্দি বা তা পারতামও তাহলেও আমাদের সঙ্গে 
অত চাল নেই। আর তাছাড়া আমাদের লুকিয়ে, যেখানে কোন মগ বা মুল যৃদ্ধ 
জাহাজ নেই সেই পথে যেতে হবে, আর নে পথে কোন জনবসতিও নেই । তাই 
আপনার] যদি রাজি হন তাহলে এখান থেকে এক লীগেরও কম দূরে এক জায়গায় 
নিয়ে যেতে পারি । সেখানে আমর আর আমাদের কিছু সঙ্গী গাল। (লাক্ষা) বানাবার 
জন্য এই জঙ্গলে একট! গোল! বানিয়েছি। এই গ!পণা আমর। হিজলি আর বন্জাতে 
নিয়ে গিয়ে বিক্রি করি।” 

“ছর্দিন হল ছুটে বজরা গালা বোঝাই হয়ে হিঞ্জলি গেছে। তার মধ্যে একট! ফিরে 
এসে বাকি গাল! নিয়ে যাবে। তখন আপনারা সেই বজরায় যেতে পারবেন। আপনাদের 
তিন চারদিনের বেশী অপেক্ষা! করতে হবে ন11+ 

এই খবর শুনে আমর। খুব খুশী হয়ে ওগবানকে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে 
বাচাবার জন্য ধন্তবাদ দিলাম। 

কিন্ত আমার পাপের জন্ত তিনি এই আনন্দ বেশীক্ষণ থাকতে দিলেন না । কারণ 
যেই আমর! ভেবেছি যে আমাদের সব কষ্ট আর বিপদ বুঝি দূর হল অমনি গোঁলাতে 
এসে পৌঁছবার পর আমাদের আরও বেশী বিপদের মাঝখানে শড়তে হল। 

. আমাদের খার। এনেছিল এখানে তাদের আরও আটজন লঙ্গীর সঙ্গে দেখ! হল। 
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আমাদের যারা এনেছিল ভার! এদের কাছে আমাদের আযাডভেঞ্চারের কথা! আর 
আমর! কি রকম না থেতে পেয়ে মরে যাচ্ছিলাম সেই সব কথা বলল । শুনেই তার! 
ভাত আর তরকারি সিদ্ধ করতে আরম্ভ করল। ভাত হয়ে গেলেই গুর। আমাদের 
সামনে ঘি আর মধু দিয়ে বেড়ে দিল । দারুণ খিদের মুখে সামনে খাবার দেখে আমাদের 
মনে তখন যেন স্বর্গের দ্ূরজ! খুলে গিয়েছে। কিন্তু হায়, মানুষের দুর্বলতা আর ছুঃখের 
যেন শেষ নেই । 

পাছে অনিষ্ট হয় এই ভেবে আমর। পরিমিত ভাবেই খেলাম । আর তারপর ওদের 
বললাম যে যদ্দি কিছু কাপড় থাকে তাহলে আমাদের পরতে দাও । আমর বন্জাভে 
পৌছিয়েই তোমাদের ভাল দাম দেব। তারা বলল যে তাদের কাছে তাদের পরনের 
কাপড় ছাড়া আর কাপড় নেই, তবে পরের দিন তার! নদীর ধারে ছু লীগ দূরে 
একটা গায়ে গিয়ে কিছু কাপড় নিয়ে আসবে । ইতিমধ্যে তার্দের কাছে যা ছিল তার 
মধ্যে থেকে ছুটে৷ কাপড় তারা৷ আমাদের দিল। এগুলি ভীষণ নোংর1 | এ দেশের 
লোক খুব তেল মাথে বলে কাপড়গুলি চিটুচিটে ছিল। তাহলেও এগুলি আমাদের বেশ 
কাজে এল। রাত্রে এই দিয়ে আমরা মশার কামড় থেকে পরিআণ পেলাম আর 
আমাদের ক্লান্ত আর দুর্বল শরীর কিছু বিশ্রাম পেল। 

এই কাপড়ের সাহায্যে মশার হাত থেকে রক্ষা। পেয়ে আমর! কয়েকটি তক্তার উপর 
শুয়ে পড়লাম । শুধু একজন অস্ত্র হাতে কেউ বুঝতে ন। পারে এমন ভাবে পাহার। দিতে 
লাগল । এমনিভাবে সাবধান থেকে আমর! রাত কাটালাম । সকালে সেই লোকের 
দরজা খুলে আমার্দের ঘুম ভাঙাল, আর বলল যে তাদের সাথীদের ইতিমধ্যেই গায়ে 
আমাদের জন্ত কাপড় আর আমাদের খাবার জন্ত ছাগল যাকে এর বকরী বলে তাই 
আনতে পাঠান হয়েছে । তার] তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আমাদের জন্ত খাবার বানাবে । 
তার! নিজের1 কাজে বেরোচ্ছে আর সন্ধ্যার আগে ফিরবে না । এই সব মিটি কথ! বলে 
ভার আমাদের সন্দেহ দূর করল আর আমরাও বেশী সময় নষ্ট না করে দরজা বন্ধ করে 
এমন ঘুম লাগালাম যেন আমরাই বাড়ির মালিক । আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলাম তথখন এ 
ছুজন লোক ফিরে এল, আর আমাদের জন্ত কাপড় ন৷ এনে নিয়ে এল মুণ্ডতর আর বন্ধন 
আর ছুঃখ। কারণ এই ছুই পাজি আমাদের খবর গাঁয়ের শিকদার অর্থাৎ আমর! যাকে 
আলকাল্দে যেয়র ( 4১1০৪100 14201, গীয়ের ম্যাজিষ্ট্রেট ) বলব, তাকে দিয়ে এসে- 
ছিল। তার] গিয়ে বলে এসেছিল যে আমর চারজন ফিরিঙ্গি, দুজন আসল আর ছুজন 
কালো (এই ভাবে এর পোতু'গীজ ব। সাদা গ্রষ্টানদ্বের আর এদেশী কালে! বা ব্রাউন 
্রষ্টানদের মধ্যে তফাত করে )। কেমন করে আমার্দের দেখতে পেয়েছিল আর তার 
পর আর কি কি হ'ল এ সব বল] ছাড়া তারা একথাও বলেছিল যে আমাদের সঙ্গে 
বন্দুক আছে। 

শিকদার তাই সাব্যস্ত করল যে আমর] চাটগায়ের জলসেনার লোক । তাই সার 
এলাকায় নাম কেনবাঁর জন্য আর কটকের নবাবকে খুশী করবার জন্য সে ঠিক করল 
যে সে নিজে এসে আমাদের গ্রেপ্তার করবে। তাই প্রথমে সে সারা গাঁয়ে দামাম! 
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(আমাদের কেটেলদ্রামের মত একরকম বাজনা) বাজিয়ে দরকারী কাজ আছে জানিয়ে 
গায়ের সব লোককে জড়ো করল । তারপর তাদের মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান ষাট জনকে 
বেছে নিয়ে তাদের হাতে তীর ধন্গক আর তলোয়ার দিয়ে ছুটে! বজরাতে চাপিয়ে 

আমাদের ধরে আনতে রওনা হল। 
গোলাতে পৌছে প্রথমে তারা ছুজন চর পাঠাল। তার ছুজন বাড়ির দরজায় 

পৌঁছে কোন শব্ধ ন পেয়ে বুঝল যে আমরা ঘুমোচ্ছি। শিকদার এই কথা শুনে হুকুম 
দিল যে সবাই নেমে গিয়ে যেন বাঁড়িটাকে ঘিরে ফেলে । তাদের মধ্যে কুড়ি জনকে বলা 
হুল যে তার। যেন যথা সম্ভব শব্দ না করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমদের বন্দুকগুলে দখল 
করে নেয়। সেই চর ছুজন সেই বাড়ির মালিক ছিজ বলে তার] সহজেই দরজা খুলে 
দিল। আমরা এমনি গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছিলাম যে যতক্ষণ না! তার] সবাই আমাদের 
ঘরে ঢুকে পড়ে আমাদের ছুর্দশ। দেখে হেসে আর চেঁচিয়ে আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছে 
ততক্ষণ আমর কিছুই জানতে পারিনি । 

আমর] চমকিয়ে জেগে উঠে যখন দ্বেখলাম যে আমাদের বন্দুক নেই তখন আমরা 
ভীষণ ঘাবড়িয়ে গেলাম । আমর! জেগেছি দেখে তার] আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ল, 
আমার আর অন্ধ ছুজন যূবকের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দিল। গোতুগীজ লুইস 
ভ্রিগেরোসের কাছে একটা বড় ছুরি সব সময় খাকত। কোন রকমে দাড়াতে পেরে 
দে তাই দিয়ে তাকে যার। বাধছিল তাদের মধ্যে দুঙ্জঘকে আহত করে দ্িল। 

এই দেখে প্রায় ত্রিশ জন লৌক ভার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । তাদের উপর যদি 
হুকুম না! থাকত যে আমাদের যেন প্রাণে না মার! হয়, তাহলে তার তাকে টুকরে! 
করে ফেলত । তাকেও এমনি পিছমোঁড়া করে বাধল। 

এই একেবারে নিশ্চিত হয়ে তার তার্দের উল্লাস জাহির কর! আরম্ভ করল, আর 
আমাদের গালাগাঁন দিতে ও আমাদের মুখে থুতু ফেলতে আরম করল । আমরা এও 
সইতাম যদদিনা কুকুরগুলে! আমাদের গালে চড় আর জুতে৷ মারতে না আরম্ভ করত। 
এইথানে বলে রাখ] ভাল যে যখন এই বিধমর্শরা কাউকে বিশেষ অপমান করতে চায়, 
তখন প1 থেকে পুমার খুলে এই রকম ব্যব!র করে । এই পুসার এক রকম বড় জুতে। 
আর এর তল! ছু তিন ইঞ্চি মোট? । তার উপর যেগুলে। সেপাইর পরে তার তলায় 
পেরেক লাগান থাকে | এমনি ভাবে আমোদ করতে করতে তার। আমাদের শিকদারের 
কাছে নিয়ে গেল। এই লোকটি ভাঙ্গায় নেবে একটি কার্পেটের উপর জজ সাহেবের 
মত বসেছিল । আমাদের তার সামনে আনতেই মে আমাদের জিজ্ঞাসা করল আমরা 
কি ধরণের লোক। তাতে আমরা বললাম যে আমর! সথগলির লোক, আর বন্জা 
যাচ্ছিলাম । আমাদের কাছে সম্রাটের পরোয়াণ ছিল, আর আমরা মাল বেচতে 
যাচ্ছিলাম | সেই সময় আমাদের যা বিপদ ঘটে তা তাকে আগেই বলা হয়েছে । তাতে 
লে বলল যে সে পাক1 খবর পেয়েছে ষে আমর] চা্টগার জলসেনার লোক আর আমর! 
ডাকাত, আর আমন সম্রাটের এলাক। লুট করতে এসেছিলাম | তারপর আমাদের 
কোন কথা ন! শুনে সে হুকুম দিল ষে প্রাথমিক শান্তি হিসাবে আমাদের পঞ্চাশ ঘ! 
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করে চাবুক মারা হোক। হুকুমট। ছোট্ট আর পালন কর! হল একেবারে চটপট। আমাদের 
চারটে গাছে বেঁধে দিল। তার পর মোষের কাচ। চামড়ার চাবুক যাকে এরা গোরল। 
বলে তাই দিয়ে মারতে আরম্ভ করল। এমন নিষ্ঠুর ভাবে মারল যে আমাদের কাধের 
চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল । এই চমৎকার কাঞ্জ হয়ে গেলে আষাদের পিছ- 
মোড়া করে বেঁধে তারা আমাদের দ্াড়ীদদের পায়ের কাছে ফেলে দিল। তারপর ঢাক, 

ঢোল, বাশি বাজিয়ে তারা৷ আমাদের হতভাগ্য দেহগুলিকে এমন ভাবে নিয়ে চলল যেন 

তার মস্ত বড় জয়লাভ করে, শত্রুপক্ষের প্রধান সেনাপতিকে ধরে নিয়ে চলেছে । এমনি 

পথে আনন্দ করতে করতে আমর] গায়ে পৌছলাম। সেখানে প্রায় তিনশ লোকের 
বাদ। এর] সবাই উত্তেজিত হয়ে আর ছোট ছোট দলে দাড়িয়ে শিকদারের ফেরবার 
অপেক্ষ। করছিল । 

খুব আনন্দ আর চিৎকার করে তার! তাকে অভ্যর্থনা করল । নৌকা থেকে নেমেই 
সে হুকুম দিল যে আমাদের যেন তার সামনে আন] হয় । 

এই সময় সেখানে তিন জন কাজি মৌলানা এসে পৌছল । তার! শিকদারকে 
সেলাম করে আর তাদের প্রফেট মাওমেটের নামে তাকে আশীর্বা করে, আমাদের ধরে 
শিকদার যে কি রকম ভাল কাজ করেছে তাই ৰাঁড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে লাগল । তার! 
বলল যে আমর] কাফের অর্থাৎ ধর্মহীন আর ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত প্রফেটের শক্র, 
আর ফোরকানে লেখ! সত্যের বিরোধী । এই হাগারের (78881) বংশধরের। তাদের 
কোরান কে ফোরকান বলে.। ভার] একথ+ও বলল যে এই কাজের জন্ত সে পরকালে 

সেই সব সুখ পাঁবে যা কখন শেষ হয় না আর যার কথ পবিত্র প্রফেট খাটি মুপলমান- 
দের বিষয়ে বলেছেন। 

এই ছোট বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে তিনজন হাত ধরাধরি করে যে দিকে অন্য 

লোকের। ছিল সেই দিকে ঘুরে দাড়াল আর একজন দীড়িয়ে চিৎকার করে বলতে 
লাগল £ 

“হে সুখী মুসলমানের] যারা আল্প। করিমের (যার মানে দয়ালু ঈশ্বরের) নির্বাচিত 
লোক আর আমাদের মহান প্রফেটের দয়ায় পবিত্র নিয়মের অন্গুবতখ হয়েছে? |” তার 
পর আমার্দের দিকে হাত দেখিয়ে সে বলল, “তোমর! সবাই জানে যে এই কাফেরের। 
দ্বর্গ আর পৃথিবীর শক্র। এরা স্বর্গের শক্র কারণ যে নিয়ম পবিভ্র আল! আমাদের 
পয়গন্ধর মহন্ম্কে দিয়েছেন এর! তার বিরুদ্ধাচরণ করে । আর এরা. পৃথিবীর শক্ত, 
কারণ, এর] এদের হতভাগ্য জীবনের দিনগুলি শুধু খারাপ কাজ করে কাটায়। এরা৷ শুধু 
আমাদের লুট করে আর খুন করে, জার আমাদের রক্তে নান করে। এরাই আমাদের 
বন্দী করে আর হত্য। করে। এদের জন্তই আমরা বাপ, ছেলে, ভাই, স্বী আর বন্ধুদের 
হারাই আর আমাদের বুকের রক্ত চোখের জল হয়ে আমার গালে ঝরে পড়ে ।” 

এই অবধি বলে সেই নীচ কুকুর আর শয়তানের অন্গচর চোখে হাত দিয়ে কাদতে 
লাগল। 

এই কথা শুনে লোকে এত উত্তেজিত হয়ে গেল যে তার! আমাদের দিকে এগিয়ে, 



৪৬ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথ! 

এল, আর তাঁরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের মেরেই ফেলত ঘদি ন৷ সেই 
শিকদারের হুকুমে সেপাইরা তার্দের আটকাত। শিকদার এই মারমূখী উন্মাদ 
জনতাকে এই বলে শাস্ত করল যে আমাদের নবাবের কাছে নিয়ে যাওয়] দরকার যাতে 
আমর] আমাদের পাপের শাস্তি যেন অনেকর্দিন ধরে যন্ত্রণা পেয়ে পুরোপুরি ভোগ 
করি। 

এখানে হে দয়ালু পাঠক, আমি একটু অন্ত কথা বলেনিচ্ছি। যখন কোন বেচার' 
মিশনারী এই রকম বা অন্ত কোন রকম কষ্ট পেয়েছেন বলে বর্ণনা করেন তখন এমন 
বহু লেখককে দেখা যায় যে যার৷ বলেন যে পাদ্রির। মঠের কষ্ট আর সংযমের চেয়ে বরং 
এই সব কষ্ট করতে বেশী ভালবাসে । মিশনগুলিকে ঠা! করেন এমন অজ্ঞানী পাদরিও 
আছেন, এই কথা লেখ! আমি যত কষ্টের কথ! লিখেছি তার চেয়েও কষ্টকর । 

শিকদারের কথায় গায়ের লোকেদের উত্তেজনা! একটু কমল। তারপর তার। বাজন। 

বাজাতে বাজাতে আর উৎমব করতে করতে আমাদের গায়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে চলল। 
. যদিও সত্তর জন সেপাঁই আমাদের পাহার। দিচ্ছিল, আর আমাদের হাত পিছমোড়া 
করে বাধ! ছিল, আমাদের কাধে রক্ত মাখ। দাগ পড়ে ছিল, আমাদের মুখ ছড়ে গিয়ে- 
ছিল আর জুতোর ঘায়ে তাতে কালশিটে পড়েছিল, আর তাছাড়া মুখের উপর এত কফ 
আর থুতু পড়েছিল যে অতি বড় শক্ররগ আমাদের দ্বেখলে করুণা হবে, তবু এই বর্বর 
মুনলমানর! ভাবছিল যে আমাদের আরও কষ্ট দিলে তাঁরা তাদের পাপের থেকে একে" 
বারে মুক্তি পাবে। তাই তার সেপাইদের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাদের তীর দিয়ে 
খোচাচ্ছিল ব। লাঠি দিয়ে মারছিল। মেয়েরা আর ছোট ছেলেমেয়েরাও আমাদের মাটি 
বা অন্ত নোংর! জিনিষ ছুঁড়ে মারছিল। এমনি করে প্রায় আধমরা অবস্থায় আমর! 
শিকদারের বাড়ি পৌছলাম | এখানে এসে আমাদের এইটুকু আরাম হুল যে আমাদের 
একট! আত্তাবলে ছুটে হাতি আর সাতট। ঘোড়ার সঙ্গে রেখে দেওয়া হল। এখানে 
আমর। চার দিন ছিলাম | ছ জন তীরন্দাজ আমাদের পাহার! দ্বিত। দিনে চারবার 
গ্রহরীদের বদলে দেওয়া হত। 

দিনের বেলা, কাছাকাছি লোকালয় থেকে লোকে ভীড় করে আমাদের দেখতে 
আসত, যেন আমরা কোন অদ্ভুত রকমের মানুষ । যখন তার] দেখত যে সেপাইর' 
থাকাতে তার] আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তখন তারা আমাদের চেঁচিয়ে 
গালাগাল দিত। সন্ধ্যা বেলা চার থাল। কালে। কালে ভাত আসত, সেগুলি আবার 

মাছিতে ঢাক1। লোকগুলি এমন ভীতু যে আমাদের এই অবস্থাতেও তার। আমাদের 
ভয় পেত। তাই অতিরিক্ত সাবধান হয়ে আমাদের একজন একজন করে খেতে দ্দিত। 
প্রথমে একজনের হাত খুলে তার খাওয়া হয়ে যাবার পর তার হাত আবার পিছমোড়া 
করে বেধে আর একজনকে থেতে দ্বিত। এত সাবধান হয়ে তার! সার] দিন রানে মাত্র 
এক বার আমাদের এই জন্ত খাবার খেতে দিত। 

খাওয়। হয়ে গেলে খালি মাটিতে আমরা শুয়ে পড়তাম । এই রকম দব কষ্টের মধ্যে 
দিয়ে শিকারের বাড়ি আমাদের চাঁরদিন কাটল। 
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পঞ্চম দিন ভোর বেল! আট জন সেপাই অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সেজে এল । তার আমাদের 
এক সারিতে দাড় করিয়ে আমাদের হাত খুলে দিল । তাঁর পর আমাদের গলায় লোহার 
বেড়ি লাগিয়ে তার সঙ্গে লোহার শিকল লাগিয়ে আমাদের চারজনকে জুড়ে দিল । 
তারপর তার! আমাদের ছুপাশে ছুই সারি বানিয়ে আমাদের চলতে বলল । যখন 
আমর! গঁ1 থেকে বেরোচ্ছি সেই সময় তাদের মধ্যে একজন আমর তার ইচ্ছামাফিক 
জোরে চলছিন! দেখে রেগে চেঁচিয়ে বলল, “বোলাঁও 'বে*****। বোলাও ( বোধহয় 

চলাও” হবে) মানে তাড়াতাড়ি হাট । আর দ্বিতীয় শবটি এত খারাপ আর ক্যাথলিক- 
দের শোনবার পক্ষে এত অনুপযুক্ত যে এ বিষয়ে কিছু আর ন] বলাই ভাল । এই 
শবগুলি বলবার সময় সে হাতের ছড়িটা আমাদের মারবার জন্ত তুলেছিল। ওদের 
নায়ক কাছেই ছিল। সে দেখতে পেয়ে তাকে খুব বকে দ্দিল। এর থেকে প্রমাণ হয় যে 
যেখানে অনেক খারাপ লোক আছে সেখানে অস্ততঃ একজন ভাল ব1 কম খারাপ 

লোক পাওয়া যাবেই । 

আমর নিংশষ্ে আর হতাশ ভাবে ছেঁটে চলেছি দেখে এই লোকটির আমাদের 
উপর দয় হল। আমাদের এই হতভাগ্য অবস্থা! দেখলে বিজয়ীরও করুণ! হবে। মে 

তাই আমাদের কাছে এসে বলল যে আমর] যেন শান্ত হই আর ভয় না পাই। কারণ 
যতক্ষণ আমাদের ভার তার উপর আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ না সে আমাদের মেদিনীপুর 
শহরে অন্কের হাতে দিয়ে দেয় ততক্ষণ আমাদের কোন ক্ষতি হবেনা । আমরা তার 
সহানুভূতির জন্ত তাকে ধন্যবাদ দিলাম আর বললাম যে ভগবান তার ভাল কাজের 
পুরস্কার দেবেন, কারণ তারা যা ভাবছে আমর] ত1 নই। আমরা হুগলির পোতু গীজ 
ল্দাগর আর কালে! ফিরিঙ্গিরা আমাদের চাকর | একথাও বললাম যে যখন শিকদারের 
কাছে আমরা সম্রাটের নামে বিচার চেয়েছিলাম তখন মে আমাদের কথা কানে 
তোলেনি। ভারা সবাই শুনেছে যে আমরা বিচার চেয়েছিলাম । সম্রাটের ফরমানে 
আমাদের রক্ষা করবার কথা লেখা আছে। তা সত্বেও শিকর্দার আমাদের অনেক 
অনিষ্ট করেছে। 

আমাদের এ সব কথায় অবশ্য আমাদের প্রহরীর! খুশী হলন।। তার বললে যে 
তাদের কোন দোষ নেই। তারা যা কিছু করেছে ত শিকদারের হুকুম মাফিক করেছে, 
আর সেই হুকুম মানতে তার! বাধ্য । তাই তাদের পক্ষে যতটা সম্ভব তারা আমাদের 
সঙ্গে নরম ব্যবহার করবে। আর তাঁদের সাথীর! যে আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার 
করেছে তার কারণ এই যে তারাও অন্যদের মতন ভেবেছে যে আমরা মগ জলসেনার 
লোক । মেদিনীপুর যদিও ওখান থেকে চারদিনের পথ, তবে আমরা যদি চাই তাহলে 
আরও সময় নিতে পারি, কারণ ছু এক দিন বেশী হলে কিছু যায় আসেনা । 

এই সব কথা বলে তার। আমাদের ছৃশ্িন্তা খানিক দূর করল। আমানের আরও 
অনেক প্রশ্ন করে তাদ্দেরও বিশ্বাস হুল যে তার! আমাদের যা ভেবেছিল আমর! 
ত1 নই। 

সারাদিন এই সব কথা বলে সন্ধ্যার দুঘণ্টা আগে আমরা একটি ছোট গায়ে 
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পৌঁছলাম । এইখানে আমাদের প্রহরীর] রাজে বিশ্রাম করার কথা স্থির করল। এখানে 
তার। আমাদের বেশ ভাল খেতে দিল । তথন এই জিনিষেরই আমাদের সব চেয়ে বেশী 
দরকার ছিল। খাওয়। হুয়ে গেলে তার] কিছু নারকেলতেল আনাল যাতে আমাদের 

ঘায়ে লাগাতে পারি । আমরা কিন্ত তেল লাগাতে অস্বীকার করলাম আর বললাম যে 
আমরা এই অবস্থাতেই কটকের নবাবের কাছে যেতে চাই যাতে তিনি বুঝতে পারেন 
যে তার শিকদার কি রকম অন্যায়ী লোক। আমলে অবশ্য আমর! আমাদের শরীরে এই 
তেল লাগাতে সাহস করিনি। পাহারাদারও যখন দেখল যে আমর] তাদের দয়। গ্রহণ 

করছিনা, আর তাও আবার এই জন্য যে আমরা রাজ প্রতিনিধির কাছে নালিশ করতে 
চাই তখন তারা একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেল যে আমর] সত্য কথাই বলছি । এর পর 
থেকে তার! আমাদের পোতৃগিজ দুজনকে ঠাঁকুর আর সাহেব ("৪০৮ ৪104 9819) 
বলে ডাকতে লাগল | এ ছুটি শব আমাদের মহাশয়ের (51) মত | আমর যখন শুতে 

গেলাম তখন তারা আমাদের জন্য ছুটে! মাদুর আর ছুটে কাথা যাকে এদেশের পোতু- 
গীজর। গুদরিন ( ৪8৫11 ) বলে তাই এনে দিল। এর উপর আমরা আগের রাত্রির 
চেয়ে একেবারে অন্ত রকম ভাবে রাত কাটালাম | 

এমনি করে আমর। ধীরে ধীরে এগোতে খাকলায । আমাদের সঙ্গে এখন অনেক 
বেশী সদয় ব্যবহার কর। হচ্ছিল । আমাদের ঘা গুলোর জন্ত অবশ্ত আমর] বেশ কষ্ট 
পাচ্ছিলাম । তাই যখন ষষ্ঠ দিনে আমর! মেদিনীপুর পৌঁছলাম তখন একে অন্যের মুখ 
দেখে যেন আমর! নিজেদের কষ্টের চেহার। আয়নায় দেখতে পাচ্ছিলাম । আমাদের 
কষ্টের জন্ত 'আমর!। খুব কীর্দলাম | আমাদের মুখ ছড়ে তাতে ঘাম আর কার্দ1 ভরে গিয়ে 

ছিল | আমাদের সার! শরীরে ঘ1৷ আর অন্ত আঘাতের চিহ্ন ছিল, আর সেই সব ঘায়ে 
ময়ল। ভরে ছিল। 

এমনি করে এগারটার সময় আমর! মেদিনীপুর পে ছলাম। এখানে ত্রিশ হাজার 
লোকের বাস, তাই লোকে একে নগর বলে । তখন আমাদের গলায় বেড়ি, আর তাতে 
শিকল বাধা, আর আমাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা । এই চেহার] নিয়ে আমরা 
শহরের লোকেদের আমোর্দের পাত্র হলাম । একটু এগিয়ে যখন আমরা একটা বেশ বড় 
রাস্ত। দিয়ে যাচ্ছি আমি রাস্তা থেকে একটা ভগ্নপ্রায় বাড়ির উঠান দেখতে পেলাম । 
আমি নায়ককে অত্যন্ত বিনীত ভাবে বললাম যে আমাদের নজরের মধ্যে রেখে 
আমাদের যেন এ উঠানে কিছুক্ষণের জন্ত যেতে দেওয়। হয়। 

এখানে আমি আমার সাথীদের বার। হতাশ হয়ে পড়েছিল তাদের পাস্বন। দিয়ে 
বললাম : 

“ভাই আর প্রিষ্ন বন্ধুগণ, আমি এই উঠানে আসতে চেয়ে ছিলাম শুধু একটি কারণে। 
আহি দেখলাম যে আমাদের পূর্ব পাপের জন্ভ আমাদের অবস্থা কত কষ্টকর, আর 
আমারন্দের আরও কত অপমান সহ করতে হুবে। কিন্ত যখন লজ্জায় অপমানে আমরা 
ভেঙে পড়ছি তখন এই কথা মনে রাখলে আমাদের উপকার হবে ষে দ্বর্গের দিকে 
তাকিয়ে আমরা যেন নিজেদের স্মরণ করিয়ে দিই যে আমাদের প্রভু আর হৃঠি কর্তা 
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শুধু আমাদের প্রতি প্রেমের জন্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশী অপমান আর কষ্ট পেয়ে- 
ছিলেন যখন তিনি জেরুজালেমের বড় রাস্তাগুলি দিয়ে হেটে যান। 

“তিনি শুধু এই কখ]। শেখাতে চেয়েছিলেন যে স্বর্গের দ্বার যা আমাদের পাঁপের 
জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এই সব কষ্ট করলে তবেই তা৷ খুলবে ।” 

“তাই নিজেরাই বোঝ যে শ্রাস্ত হয়ে কত কষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে গেলে তবে আমর! সেই 
দ্বার খোলা পাব। আর এই কথাই চার্চের ম্বগয় জ্যোভিম্বরূপ আমার প্রতৃ সেন্ট 
অগঠ্টিন আমাদের শিখিয়েছেন । 

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
যাতে লেখক তার বন্দীদশার পরবতী ঘটনার কথা, তার যুক্তি পাবার আর বন্জা রওনা 

হবার কথা বর্ণনা করেছেন। 

তার] যা ভেবেছিল যে আমর। করব তা করছিনা দেখেত আমাদের প্রহরীরা আমাদের 
ডেকে বলল যে এখনও অনেক কিছু করা বাকি আছে। আর নগরের কোটাল 
(08801 ) এখনই আমাদের ভার নেবেন । আমরা যাকে নগরের শাসক (0119 

11981911806 ) বলি মুঘলর1 তাকে কোটাল বলে। 
তাই আমরা! সেই রাজপথ দিয়ে আবার হেঁটে চললাম । শিকল দিয়ে পরস্পরের 

সঙ্গে বাধ! কয়েকজন মানুষ যাচ্ছে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রাস্তায় নানা রকম লোকের 
ভীড় জমে গেল। ছেলের! আমাদের ডাকাত বলে চেঁচাতে লাগল । চারিদিকে ঘর, 
দোকান, কারখানা, ইত্যাদি থেকে ভীড় করে আমাদের এত লোক দেখতে এল যে 
প্রহরীর! অতি কষ্টে তার ষধ্যে দিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে পারছিল । সবাই প্রহরীদের 
ভিজ্ঞাসা করছিল আমর। কে, কোথ। থেকে এসেছি আর কেনই বা আমাদের শিকল 

বেঁধে নিয়ে যাওয়। হচ্ছে। প্রহরীর। যদিও কোন কথার জবাব দিচ্ছিল না! আর লাঠি 
দিয়ে ভীড় রাবার চেষ্টা করছিল তবু ভীড় তাতে কমছিল না। লোকে সমানে 
আমাদের হেসে ঠাট্ট। করে গালাগালি দিচ্ছিল। এমনি মুশকিলের মধ্যে দিয়ে আমর! 
কোটালের বাড়ি পৌছলাম। সেখানে যাতে ভীড় ঢুকে পড়তে না পারে তাই প্রহরীদের 
উঠানের দরজা বন্ধ করে দিতে হল। 

ভিতরে ঢুকতেই আমাদের কোটালের কাছে নিয়ে যাওয়। হল । তিনি একটা চন্দ 
কার্পেটের উপর লাল ভেলভেটের তাকিয়ার মধ্যে বসে ছিলেন । নেই কার্পেটেই অন্ত 
কয়েকজন লোক বসেছিল । বোধহয় উচ্চ পদস্থ লোক হুবে। তাদের মধ্যে ছুজন দাবা 
খেলছিল। 

যেই আমর] দেখানে পৌছলাম, আমাদের গ্রহরীদের নায়ক বলল যে আমরা যেন 
মাথা! নত করে কোটাঁলকে মেলাম করি । সে নিজেও যথাবিছিত সেলাম করে তাকে 
শিকদারের দেওয়া চিঠি দিল । চিঠিট। পড়ে তিনি হুকুম দিলেন যে আমাদের যেন তার 

৪ 
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সামনে নিয়ে আসা হয়। আর, একজন কর্মচারীকে চিঠিট! চেঁচিয়ে পড়তে বললেন। 
চিঠিতে সেলামের পর লেখা ছিল যে আমর দস্থ্া, আর চাটগাঁর জলসেনার লোক, আর 
সঘাটের এলাকায় ভাকাঁতি করবার সময় ধরা পড়ি। এই বর্ণনার মধ্যে অজন্র মিথ্যা 
কথা ছিল। আর শেষে এতে লেখ! ছিল যে আমর! বিদেশী বলে আমার্দের নবাবের 
দরবারে পাঠান হচ্ছে । আমাদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ পড়া হয়ে গেলে কোটাল 
আমাদের জবাব চাইলেন | পোতু'গীজ লুইস ব্রিগেরোম আমার চেয়ে ভাল হিন্ুস্থামী 
জানত, এত স্ন্দর ভাবে সে এই ভাষা বলত যে এদেশের লোক আশ্চর্য হয়ে যেত। সেই 
আমাদের তরফ থেকে বলতে আরম্ভ করল। প্রথমে সাধারণ নমস্কারাদি করে সে বলল, 

“হুজুর, এই সামনে ধাকে (আমার দিকে দেখিয়ে ) ছূর্বযবহারের জন্য এই হীন 
অবস্থায় দেখছেন ইনি একজন পার্দরি। এই থেকেই প্রমাণ হবে যে চিঠিতে একে যা 
বল! হয়েছে ইনি তা নন । আমি নিজে হুগলির একজন সদাগর, আর এই ছভুজন কাল। 
ফিরিঙ্গি আমাদের চাকর।” 

“আমর] একট! বজরায় করে হুগলি থেকে বন্জ। যাচ্ছিলাম | সেই সময় আমাদের 
মগ জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়। তখন আমাদের বজর] তীরে এনে বন্দুক ([8.0- 
৫০০9 ]-_মাস্কেট [ 11851 ] কে এর! বন্দুক বলে )-_হাতে পালান ছাড়া উপায় 
ছিলন|1” 

তারপর সে বলল যে সম্রাটের আজ্ঞা যে চুক্তি অনুসারে লব পোতু'গীজ পাদরিদের 
আর সদাগরদের যথেচ্ছ ভাবে আসতে দেওয়। হৰে। তা সত্বেও আমাদের ধর। পড়ার 
পর কি অবস্থা! হয় সে তার বর্ণনা করল। সে এই কথাও বলল যে এই চুক্তিরই ভরসায় 
আমর শিকদারের কাছে বারবার সম্রাটের নামে বিচার চেয়েছি। কিন্ত সে কোন কথা 
শোনেনি, সে আমাদের চোরের মার মেরে কি অবস্থা করেছে আমাদের শরীরের ঘাই 
তার প্রমাণ। তাই আমর! শুধু নবাবের কাছ থেকে নয়, এমনকি সম্রাটের কাছে নালিশ 
করে বিচার চাইব। কোটাল সহান্থৃভূতি দেখিয়ে আমাদের বসতে বললেন আর বললেন 
ষে আঁমর। স্থবিচার পাব । আমরা বসলে পর তিনি ছজন কেরানিকে ডেকে পাঠালেন। 
তার। আমাদের নাম, আর লুইস ত্রিগেরোপ যা যা বলেছিল দব লিখে নিল । আর 
তাছাড়া আমাদের সার। শরীরে ছূর্বযবহারের জন্ত ঘ। ছিল আর আনবার সময় আমাদের 
হাত পিছ মোড়। করে বাধাছিল আর গলায় বেড়ি আর শিকল বাঁধ| ছিল, সে কথাও 

লিখে নিল । এই সব হয়ে গেলে তার! আমাদের প্রহরীদের নায়ককে একট! চিঠি দিয়ে 
বিদায় করল। এতে নিশ্চয় ওর আন] চিঠির জবাব ছিল। প্রহরীর] যাবার আগে খুব 
মত্ত্র ভাবে আমাদের কাছ থেকে ব্দায় আর ক্ষম। চেয়ে গেল । আমরাও তাদের দয়ার 
জন্ত ধন্যবাষ দিলাম আর বললাম যে যদ্দি আমাদের আবার কখন ভাল অবস্থায় দেখা 
হয় তাহলে এর খণ শোধ করব। তাঁরা চলে যেতেই কোটাঁল আমাদের হাত থুলিয়ে 
দিলেন, আর জিজ্ঞাসা! করলেন ষে শহরে আমাদের কোন চেনা লোক আছে কিন]। 
আমর! বঙ্গলাম কেউ নেই । তিনি তখন বললেন ঘে শহরে কিছু মুসলমান ব্যবমাক্ী 
আছেন যার। হুগলির পোুগীজন্বের সঙ্গে কারবার করেন। তিনি তীদ্বের ডেকে 
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পাঠিয়েছেন । তারা শীঘ্রই এসে হাজির হলেন। তিন জনই মুসলমান আর তাদের 
পোষাক দেখে মনে হল যে তার! ধনী আর অভিজাত । 

নিজেদের মধ্যে গ্রায় আধঘণ্ট। কথ! বলবার পর তাদের মধ্যে একজন এসে পোর্তুঁ 
গীজ ভাষায় আমাদের অভিবাদন করলেন | তিনি আমাকে জিজ্ঞাস! করলেন যে আমি 
পার্দরি কিনা । আমি হ্যা বলাতে তিনি জিজ্ঞানা করলেন যে আমি বন্জার পাঁদরিকে 
জানি কিনা। আরও কয়েকটি প্রশ্নের পর তিনি হুগলির পাঁচ ছজন পোতুগিজের নাম 
করে বললেন যে তারা তার বিশেষ বন্ধু। তিনি আরও বললেন যে যদিও এর] সবাই 
তার বন্ধু তবে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করেন পারি ফ্রে দিগো দিল কনসেপলিওন কে। 
এ'র সঙ্গে তার কুড়ি বছরের অস্তরঙ্গত৷ আর একে ইনি নিজের পিতার মত শ্রদ্ধা 
করেন। তার উপর তার খুব বিশ্বাস আর এই জন্যই তার ছেলেকে পোতুগ্গীজ ভাষা 
শেখবার জন্ত তার কাছে দিয়েছিলেন। তাই আমি যদি সত্যই পারি হই তাহলে 
তাকে আমার চিঠি লেখ! উচিত আর সে চিঠির জবার ন"দিনের মধ্যেই এসে যাবে। 
যদ্দি ফাদার তাকে লেখেন যে আমি পার্দরি তাহলে তিনি আমার ও আমার সাথীদের 
জন্ত উত্তরদায়ী হবেন, আর যতর্দিন না নবাব পুরোপুরি সন্তষ্ঠ হয়ে আমাদের ছেড়ে 
দিচ্ছেন ততর্দিন তিনি আমার্দের নিজের বাড়িতে রাখবেন । আমর এই রকম অবস্থায় 
ফাদার দ্িগোর এত বড় একজন বদ্ধুর দেখ! পেয়ে আনন্দোক্পলাসিত হলাম; আর একে 
ঈশ্বরের বিশেষ দয়। এই কথ! মনে করে তাকে নর্বাস্তঃকরণে ধন্যবাদ দিলাম । আমর! 
সেই মুসলমান ভদ্রলোককে বললাম যে ঈশ্বর তাঁর পরম করুণায় আমাদের নির্দোধিতা 
প্রমাণ করবার জন্য আমাদের এই বিপদে পোতুীজদের একজন বন্ধুকে পাঠিয়ে 
দিয়েছেন । 

আমরা তারপর তাকে বললাম যে তিনি যেন কোটালকে আমাদের এমন 
জেলখানায় পাঠাতে বলেন যেখানে আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ন। করা হয়, কারণ এখন 
আমাদের এমন দুর্দশা আর আমর। এমন ছূর্বল হয়ে পড়েছি যে আর কষ্ট সহা করতে 
পারব না। 

আমাদের এই অনুরোধে সেই সাগর বললেন যে.যেহেতু আমর! চাটগার জল- 
সেনার পোতুীজ বলে ধর! পড়েছি তাই কোটালের আমাদের সাধারণ জেলখান। 
যাকে এদেশে বন্দীখান। [ 3800102109 ] বলে সেখানে পাঠান ছাড়া উপায় মেই। 
তবে তিনি নিজে আমাদের খাবার, বিছানা, আর ঘায়ের ওষুধের ব্যবস্থা করে দেবেন। 

তিনি একথাও বললেন যে গলার বেড়ি আর শিকল খোলান এখন শক্ত হবে তবুও 
তিনি আর তার বন্ধুরা চেষ্টা করবেন যে শিকলগুলি অন্ততঃ যেন খুলে ফেল! হয়, 
যাতে আমর! একজন আর একজন থেকে আলাদ হতে পারি। আমরা তাকে এই 
কথ] বলার জন্য যথ| ভব নআ আর বিনয়ী হয়ে জবাব দিলাম, কারণ প্রয়োজন 
সবাইকে বিনম্বী করে। 

এই নব কথাবার্ত। হয়ে গেলে তিনি কোটালের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ কথ। 
বললেন। কোটাল তখন আমাদের বন্দীখান। অর্থাৎ লাঁধারণ জেলখানায় পাঠিয়ে 
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দিলেন, আর বললেন যে আমরা যর্দি যা বলছি তাই হুই তাহলে আমাদের কোন 
ভয় নেই। 

আমাদের মুমলমান বন্ধু মহাবত খান [11০১০৫০ 8৪0 ]- ফাদার দিগোর বন্ধুর 

নাম এই ছিল, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলেন । কোটালের সেপাইরা আমাদের প্রধান 

জেলারের কাছে হস্তাস্তরিত করে দিলে পর তিনি পাশে গিয়ে তার সঙ্গে কিছু কথ। 

বললেন। জেলার তার কিছু পরেই লোক পাঠিয়ে আমাদের শিকল খুলিয়ে দিল | এই 
সাহাধ্ের জন্ত আমর! আমাদের বন্ধুকে আবার ধন্তবাদ দিলাম। তিনি তখন চিঠি 
লেখবার সরগাম আনালেন, আর আমর! চিঠি লিখে দিলাম । আমি লিখলাম ফার্ারকে 

আর আমার সাথী লিখল বন্জার ক্যাপ্টেন তোম ভাদ গারিদে। কে । আমরা আমাদের 
যা যা ঘটেছে লিখলাম, আর কি করলে আমর! ছাড়া' পাব তাও লিখলাম । আমাদের 

লেখ! হয়ে গেলে তিনি আমাদের আর আমাদের চাকরদের জন্ত বিছানা আনালেন, 
আমাদের ঘায়ের জন্য ভাক্তার [ 5818602 ] কে ডেকে পাঠালেন। ভাক্তার এসে 
ঘ! পরীক্ষা করে বললেন যে সেগুলি বেশ গুরুতর, তবে ইনশ] আল্ল] [ 20 5912] 
তিনি সেগুলি পারিয়ে ফেলবেন । এই শেষ কথাটির বিষয়ে শ্রীষ্টানর1 নোট করবেন, এটা 
অনেকের পক্ষে শিক্ষণীয় হতে পারে। এদেশের মৃসলমানর! যদিও বর্বর আর অবিশ্বাসী 
তবু তার! যে কাজ এখনই করবে বা ভবিষ্যতে করবে বলে ঠিক করে তাতে তার! 
ঈশ্বরকে সব সময় সামনে রাখে । তখনই কোন কাজ করতে হলে তার] বলে বিসমিল্লা 
[ 915110118 ] যার মানে “ঈশ্বরের নামে"; আর ভবিষ্যতে যদি কোন কাজ করতে 
হয় তাহলে বলে ইনশা! আল! অর্থাৎ ধর্দি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন? । 

ডাক্তার যখন বললেন যে আমার্দের ঘ! সারিয়ে দেবেন তখন আমর! তাকে চার টাক! 
দেব বললাম। তাই দিয়ে তিনি ওষুধ আনতে গেলেন । আমাদের শুভাকাহ্ধী ভদ্রলোক 
তখন এই বলে চলে গেলেন যে তিনি প্রতিদিন আমাদের দেখতে আসবেন * আর 
এখনই একজন চাকর খাবার নিয়ে আসবে, আর আমাদের দেখাশোন1 করবার জন্য 
থাকবে। মহাবত খান চলে যেতেই আমরা বিছানায় শুয়ে পড়লাম । তখন আমাদের 
বিশ্রামেরই সব চেয়ে বেশী দরকার ছিল। বিছানাগুলি তক্তার উপর পাতা ছিল কারণ 
মুখলদের নিয়ম অনুসারে জেলে বন্দীর্দের খাট ব্যবহার কর] বারণ এই সময় ভাক্তার 
একট। বাটিতে নারিকেল ভেলে ভেজান গু'ড়ে। ওষুধের পাতা৷ নিয়ে এলেন। তার 
সঙ্গে কিছু কাপড়ের টুকরাও ছিল। প্রত্যেকের জন্ত যতখানি দরকার ততখানি কাপড় 
ছি'ড়ে দেই ওষুধ মলমের মত করে তাতে লাগিয়ে নিলেন। এগুলি দিয়ে আমাদের 
ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তিনি আমাদের আবার শুতে পাঠিয়ে দিলেন। সকলের 
ব্যাণ্ডেজ বাঁধ! হয়ে গেলে, আমাদের জন্ত যা! খাবার পাঠান হয়েছিল আমরা সে গুলি 
শেষ করতে ব্সলাম। যা খাবার বাচল তাতে আরও কয়েকবার খাওয়! চলত | 

আমাদের তুল শরীরকে তার প্রথম প্রয়োজনীয় জিনিষ দিয়ে আমর] দ্বিতীক্ 
প্রয়োজনীয় জিনিষ অর্থাৎ বিশ্রামের জন্য তৈরী হলাম। কিন্তু ওষুধগুলি শরীর থেকে 
এত ডেজের লঙ্গে বিষ বার করতে লাগল যে ব্যথার চোটে আমরা সারারাত ঘুমোতে 
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পারলাম না। সকালে ডাক্তার এসে যখন আমাদের ব্যাণ্ডেজ খুললেন তখন আমর! 
দেখলাম যে আমাদের ঘ1 গুলি দিও তাজা আছে, কিন্তু একেবারে পরিষ্কার । আমরা 
যে কষ্ট পেয়েছিলাম সে কথ! বলতে তিনি আমাদের এই বলে সাস্বন! দিলেন যে সব 
চেয়ে খারাপ যা হবার তা শেষ হয়ে গেছে। তারপর আমাদের ঘায়ের উপর খুব পুরু 
করে একট! পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে তিনি আমাদের নতুন কাপড় দিয়ে আবার ব্যাণ্ডেজ 
বেঁধে দিলেন। 

পঞ্চম দিনে তিনি যখন এসে আমাদের ব্যাণ্ডেজ খুলে দিলেন তখন দেখলাম যে 
আমরা একেবারে সেরে গেছি । আমাদের ঘা শুকিয়ে গিয়ে একেবারে মিলিয়ে গেছে। 
চিকিৎসার শেষ হিসাবে তিনি আমাদের গরম জলে স্নান করে নিতে বললেন। এই 
স্নানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। 

তিনি যে কি পাউভার ব্যবহার করেছিলেন তা৷ জানবার জন্ক আমর] তাঁকে ভাল 

দাম দিতে রাজি ছিলাম। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। তবে তিনি বললেন যে 
তিনি আমাদের আধ বিস্স [01559 ] অর্থাৎ ছ পাউও্ড এই পাউভার বেচতে রাজি 
আছেন। আমি আর লুইস ত্রিগেরোস চারটাক! দিয়ে পাউডার কিনে ভাগাভাগি করে 
নিলাম । এই পাউডার পরে দামাস্কাসের তুকরণর। আমার অন্ত সম্পত্তির সঙ্গে ছিনিয়ে 
নিয়েছিল । এই ত্টনার কথা আমি যথাসময় বলব। 

বন্জার ফাদার আর ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে জবাব আসতে যে কর্দিন লাগল সে 
কদিন আমাদের মুসলমান বন্ধু'রোজ আমাদের দেখতে আসতেন আর আমাদের য 
কিছু দরকার তা খুব যত্ব করে সঙ্গে নিয়ে আসতেন । ন দিন এমনি করে কেটে গেল। 
আর শেষ দ্বিন ঠিক সময় ডাক এল । তাতে আমাদের চিঠির জবাব ছিল আর বন্জার 
ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে নবাব আর কোটালের নামে আর ফার্ধারের কাছ থেকে 

মহাবত খানের নামে চিঠি ছিল। মহাবত খান ফাদার ফ্রে দিগোর চিঠি পেয়ে আমার 
কাছে এসে আমার হাত চুম্বন করলেন, আর বললেন যে তিনি তখনই কোটালের 
কাছে চিঠি আর আমাদের জন্ত জামিন নিয়ে যাচ্ছেন যাতে তিনি আমাদের বাড়ি 
নিয়ে যেতে পারেন। আর নবাবের জন্ত যে চিঠি সেটা তিনি তখনই তাকে দেবেন না, 
কারণ চিঠিটা দেওয়া উচিত হবে কিনা তা তিনি ভেবে দ্বেখবেন। তিনি তারপর 
চলে গেলেন, আর আমর] ভখন আমাদের চিঠি গুলি পড়লাম। সেগুলির মোট কথা 
এই ছিল যে মহাঁবত খানকে আমাদের সব রকম সাহায্য করবার জন্ত অন্থরোধ করা 
হয়েছে। পরদিন ভোর বেল মহাবত খান চবুতরার বেদী বা উচু জায়গা! যেখানে বসে 
বিচার কর! হয়-কাছারি অর্থে, ছুজন কর্মচারী কে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তারা 
আমাদের জামিন শ্বীকার করলেন, আর আমাদের গলার বেড়ি খুলে দিয়ে আমাদের 
মহাবত খানের হাতে সঈঁপে দিলেন। তিনি আগেই চারটি পর্দা দিয়ে ঢাকা ডুলি 
আমাদের জন্ত আনিয়ে রেখেছিলেন । যেমন আমি আগেই বলেছি ডুলি এক রকম 
পালকি [1115] এই গুলিতে তিনি আমাদের চুপিচুপি তার বাড়িতে সরিয়ে 
ফেললেন । এখানে এসে আমর শান করলাম এরই আমাদের লব চেয়ে বেশী দরকার 
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ছিল। তারপর তিনি ওষুধ ইত্যাদি দিয়ে, এত ভাল ভাবে দেখা শোন! করলেন ষে 
শশ্বরের কপায় আমর] কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের স্বাস্থ্য আর শক্তি ফিরে পেলাম। 

ইতিমধ্যে আমর! শুনলাম যে সেই শিকদার যে আমার্দের ধরেছিল নে এই কথা 
জানতে পেরেছে যে সে যা অভিযোগ করেছিল আমরা তা নই, এই কথা জেনে সে 
নিজের কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে কোটাল আর মহাবত খানের কাছে এই অনুরোধ 
করতে লাগল যে আমর! যেন কটকের নবাবের কাছে নালিশ করার সংকল্প ছেড়ে 

দিই । আমর! জানতাম যে এতে তার বেশ কিছু খরচ হচ্ছে আর আমাদের বদ্ধুর 
তাতে বেশ ছু পয়সা লাভ হচ্ছে । তাই আমর! চুপ করে রইলাম আর নবাবকে লেখা 
চিঠি কোন কাজে লাগালাঁষ না! । কোটাল নবাবকে আমাদের বিষয়ে একটা রিপোর্ট 
পাঠিয়েছিলেন; তাতে তিনি শিকর্দারকে যথ। সম্ভব বাচিয়ে এই কথা লিখেছিলেন 
যে সে আমাদের তূল খবর পেয়ে গ্রেপ্তার করে। তবে তার রিপোর্টে তিনি এই কথা 
চেপে গিয়েছিলেন যে আমি একজন পাদরি। তাছাড়া আমাদের যে ভীষণ অপমান 
কর] হয়েছিল সে কথাও তিনি লেখেননি। 

এই সব কৈফিয়ত সত্বেও নবাব তাকে আমাদের যাত্রার খরচের জন্য ছুশ টাক 
জরিমানা করলেন, আর হুকুম দিলেন যে ছয়জন সেপাই তারই খরচে আমাদের বন্জা 
ব! হুগলি অবধি পাহার। দিয়ে নিয়ে যাবে । আমর] জেল থকে বার হবার চোদ্দ দিন 
পরে এই হুকুম এমে পৌছল | হুকুম পেয়ে কোটাল আমাদের ডেকে পাঠালেন। 
আমাদের তাঁর কাছে যাবার জন্য তিনি ছুটে! ঘোড়া আর চারজন লোক পাঠিয়ে- 
ছিলেন। তখন আমাদের বন্ধু আর জাঁমিনদারের দেওয়৷ মুঘল পোষাক পরে আমর! 
খুব জাক জমক করে তার সঙ্গে চবুতরাতে গেলাম । সেখানে কোটাল দরবার করে 
বসেছিলেন। সেখানে তিনি নবাব আমাদের শক্র শিকদারকে শাস্তি দিয়েছেন ত1 তার 
প্রতিনিধিকে পড়ে শোনালেন । আমর] কোন জবাব দিলাম না--জবাব ন। দেবার 
কারণ আগেই বলেছি । কোটাল এই কথা লক্ষ্য করে আমাদের জিজ্ঞাস] করলেন যে 
আমরা কি শিকদারকে যা শান্তি দেওয়া হয়েছে তাতে সন্তষ্ট হইনি । তাতে আমার 
সাথী বলল যে এত বড় ক্ষতির পক্ষে শান্তি অত্যন্ত সামান্ত হয়েছে । তবে সে এই ভেবে 
সন্ধষ্ই থাকবে যে সে একজন পাদরির সঙ্গে এই ক্ষতি ভোগ করেছে । আর পাদরিদের 
পেশায় তো এর চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট সহা করতে হয়। এছাড়া ক্যাথলিক খ্রীষ্টান 

হিসাবে তারও ঈশ্বরের জন্ম এটা সহা করা উচিত। আর তা ছাড়া একমাত্র পবিভ্র 
সৃত্য ধর্মের অনুসারী বলে সে শুধু ঈশ্বরের নিষুক পুরোহিতের কাছেই বিচার চাইতে 
পারে। 

এই জবাবে কোটাল বিশেষ খুশী হলেন না । তার মুখ শুকিয়ে যাওয়াতে একথা 
বেশ স্পষ্ট বোঝ। গেল। তখন আমার দ্িকে তাকিয়ে তিনি বললেন £ “পাদরি জিউ 
[ ৮৪০৮০ &1মস্অর্থাৎ আমাদের ভাষায় শ্রদ্ধেয় মহাশয় ] আপনি কি চান যে আমরা 
শিকদায়ের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করি ?* 

আঁযি বললাম, “ন1” | আর তাছাড়। একথাও বঙ্গলাম যে বরং আমি আর আমার 
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সাথীর! চাই যে নবাব তাকে যা শান্তি দিয়েছেন তা থেকেও তাকে রেহাই দেওয়া 
হ'ক। আমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রেমের জন্ত আমর! তাঁকে, সে আমাদের যে 
অপমান আর কষ্ট দিয়েছে তার জন্যও ক্ষমা করতে চাই। আমার কথা শেষ হতেই 
কোটাল হেসে বললেন “সাবাস পাদরি জিউ [ ১৪85 ৮৪015 810) আর সঙ্গে 
সঙ্গে সেখানে যত লোক ছিল তার] বার বার এই 'সাবাস* কথাটি বলতে লাগল। 
কৌতুহলী পাঠকদের বোঝবার জন্ত বলে দেওয়! উচিত যে "সাবাস, একটি প্রশংসা- 
হুচক শব আর কেউ কোন বীরত্বের ব বাহাছুরীর কাজ করলে এই শব বলে তার 
খুব প্রশংস। করা হয়। 

এইবার সবাই লস্ট হয়ে গেলে তার আমাদের ছু'শ টাক] আর ছয় জন সেপাইর 
মাইনে দ্িল। কিন্তু আমর] এগুলি কিছুতেই নিতে রাজি হলাম না__এমন কি 
কোটাল আমাদের নিজে অন্থরোধ কর। সত্বেও । তাকে আমি এই জবাব দিলাম ষে 
পোতুগগিজর1 নিজেদের রক্ত বিক্রি করে না, তবে ঈশ্বরের প্রেমের জন্য নিজে তা থেকে 
দান করে। এই বলার পর ব্যাপারট! শেষ হল, আর কোটাল বিচারকের আমন থেকে 
উঠে পড়লেন । তিনি তখন আমাদের বললেন যে তিনি আমাদের মেহমানী [[101086] 
করতে চান, অর্থাৎ তার সঙ্গে খেতে বলতে চান, আর আমর] যেন মহাবত খানকে 
নিয়ে তার বাড়ি যাই। 

এই সব অবিশ্বাীরা এই বিষয়ে কোন আপত্তি বা ওজর করাকে অভদ্রতা বলে 
মনে করে, তাই তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তার নিমস্ত্রণকে এদেশী কায়দ1 মত যথ। সম্ভব 
সম্মান দেখিয়ে গ্রহণ করলাম । তারপর আমর! তার সঙ্গে তার বাড়ি গেলাম। 

আমরা সেখানে পৌঁছলে পর আমাদের একট! বাগানে নিয়ে যাওয়া! হল। সেখানে 
চারিদিকে খোল আর গাছের ছায়া ঘেরা একট! সুন্দর বাড়ি ছিল। বাঁড়িতে সমস্ত 
মেজেতে একট] কার্পেট পাতা আর টেবিল রুথগুলি এদেশী নিয়ম অনুসারে তার উপর 
পাতা। বাড়িতে ঢোকবার আগে আমর! কয়েকটি পাথরের বেঞ্চিতে বসলাম । এগুলি 
বাড়ির চার ধারে দরজার সামনে পাঁত। ছিল। কয়েকজন চাকর তখন বড় বড় গামল। 
আর রূপার বদন নিয়ে এল । এগুলিতে গরম জল ছিল । আমাদের পা! ধুয়ে দেবার 
পর তারা নিজেদের কোমরবন্ধ [. ০0109122005 ]--অর্থাৎ কোঁমরে তার। ষ্বে 
কাপড় বাধে__খুলে আমাদের প1 মৃছে দিল (একটি বর্ধর আচার)। আমার্দের পা মুছে, 
গামল! গুলি সরিয়ে, তারা ব্দন। থেকে স্থগন্ধি জল ছড়িয়ে আমাদের প1 দ্বিতীয়বার 

ধুয়ে দিল। এই দ্বিতীয় বার পা ধোয়া! হয়ে গেলে আমরা খালি পায়-_ওদের এই 
সিয়ম--বাঁড়িতে ঢুকলাম । 

আমরা বসতেই কয়েকজন বুড়ো লোক নান! রকম বাজন। বাজাতে লাগল, আর 
তার সঙ্গে এমন গলায় গান গাইতে লাগল যে ছোট ছেলের] শুনলে ভয় পেয়ে বাবে। 
এই বাজনা, যাকে সুখকর না বলে বরং কষ্ট গীড়াঁদায়ক বল উচিত, বাজবার সঙ্গে লঙ্গে 
থালায় করে খাবার আসতে লাগল। এতে যত রকম কল্পনা! করা যেতে পারে শব 

রকম খাবার ছিল, আর অনেক ঘণ্ট। ধরে এই ভোজ চলল । জল ছাড়া অন্ত কোন 
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পাশীয় এদেশে চলে না| তাই ইউরোপের লোকেদের মধ্যে যেমন এই ধরণের 
খাওয়াতে গেলাদ গেলান মদ খাওয়ার নিয়ম আছে তা না করে, এর] সময় কাটাবার 
জন্ত বড় বড় আলোচনা আরভ্ভ করে যাতে অনেক রকম খাবারের নৃতনত্ব আর হ্বাদ 
পাবার সুযোগ পাওয়া যায় । এই নব কারণে ভোজ অনেকক্ষণ ধরে চলে । তবে সময়টা 
বেশ ভাল ভাবে কাটে, কারণ এদের ভদ্রতা আর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের জন্ত এরা বর্বর 
হলেও অন্ত জাতির মত মদ খেয়ে বাড়াবাড়ি করেনা । অর্থাৎ এর! মানুষের মতন 
হয়ে থাকে, অন্ত জাতির মত শুয়োরের মত ব্যবহার করেনা। 

এই প্রাচ্য জাতির! এই সব মেহমানীর শেষে, ভোজের পর মিষ্টান্নের মত, এক দল 
নাচওয়ালীর ব্যবস্থা করে। নাঁচওয়ালী হল এক রকম মেয়ে যাদের এই খারাপ কাজ 
করাই পেশ! | এর! স্বচ্ছ কাপড় পরে থাকে, বা বলা চলে যে কাপড় ন। পরে থাকে, 
এদের গায়ে সোন। রূপার গয়ন] থাকে | এর! এত অসভ্য ভাবে নাচে যে যাদের কিছু 
মাত্র শ্লীলত। জ্ঞান আছে তাদের চোখ রু'জে থাকতে হয়। 

ভোজের ধা কিছু অঙ্গ সব নিয়মমত হয়ে গেলে যখন আমর] চলে আসছিলাম তখন 
কোটাল আমাদের বন্ধুত্বের চিহৃপ্বরূপ উপহার দ্িলেন। একে এরা শিরোপা 

[ 31119] বলে। উপহার মানে ছুটি পামুরীন [1১92001106-বোধহয় কাশ্মীরী 
শাল]। এগুলি বেশ ভাল নানা রকম রঙের হয়। ছুটির দাম হবে ষাট টাক1। এই 
পামুরীন বা ধাঁকে এদ্দিকের পোতৃগিজরা কান্থুলীন [ ০০017801105 ] বলে, খুব ভাল 
পশমের তৈরি । এই পশম কেউ বলে শ্রীনগর [ 98179591 ] রাজ্য, কেউ বা বলে 
ভুটান [9০66:06 ] বা চীন [08105 ] থেকে আসে। এই পশমকে প্রথমে জলে 
ভিজিয়ে নিলে তারপর যত ইচ্ছা সরু স্তা কাটা যায়। এই স্তুতা দিয়ে এমন হুদার 
আর দামী পামুরীন বোনা হয় যে তার অনেক ডুকাট [ এক ডুকাট তিন ব! চার 
টাকার সমান ] দাম হবে| বড় বড় রাজা, ওমরাহ ও বড়লোকর। ও তাদের বাড়ির 
মেয়ের! এগুলি গায় দেয় । এগুলি খুব গরম তবে খুব হালকা আর উৎসব ইত্যাদিতে 
পরবার উপযুক্ত । এগুলি চাদরের মত করে বানান হয় আর পাড়গুলিতে সোন। রূপ! 
বা রেশমের কাজ করা থাকে । এগুলি ফ্লোকেন্ [০1091 ] মত করে পরা হয়। 
হয় একেবরে গায় মুড়ে নেওয়। হয়, নয়তো] হাতের তল! দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। 
এই শৌখিন কাপড় গুলি যখন ঙাত থেকে বেরোয় তখন এগুলি সাদা রঙের থাকে । 
পরে এদের ইচ্ছা মত রঙ করে এদের উপর ফুল তোলা বা অন্ত কিছু কাজ করা হয়। 
তখন এগুলিকে চমৎকার দেখায় । লাহোর আর কাশ্মীর থেকে অনেক পামুরীন কান্দা- 
হার, খোরাসান, বা পারস্য রাজ্যে রপ্তানি করা হয়। 

এই উপহার পেয়ে আমর! এ দেশ নিয়ম অনুসারে যতরকম কৃতজ্ঞতার শক আছে 
তাই দিয়ে তাকে ধন্তবাদ জানালাম। তারপর আমাদের খেতে দেওয়া! হল। যতটুক 
রাত বাকি ছিল আমর ঘুমিয়ে নিলাম । পরদিন আমরা মহাবত খানের কাছে বন্জ। 
যাবার অন্থমতি চাইলাম । আমি বললাম যে ইত্ডয়াতে মনস্থুন বইতে আরম কয়েছে, 
আর সেখানে যেতে হলে আমাকে আগে থেকে ব্যবস্থা করতে হবে । তিনি বললেন যে 
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তিনি শুধু আমাদের ভাল চান আর আমাদের সাহায্য করতে চান ; তবে তার অনুরোধ 
আমর! যেন ছু তিন দিন আরও থেকে যাই। ইতিমধ্যে তার শ্তার্ক ফিরে আসতে 
পারেন। এই শ্ালক তখন বিদেশে ছিলেন আর আমাদের সঙ্গে ইত্ডিয়া যাবেন। 
মহাবত খানেরও সেখানে যাওয়! দরকার তবে ইতিয়ার সঙ্গে তার ব্যবসাগত অনেক 
কাজ থাক! সন্ত তিনি নিজে যেতে পারবেন না। এই জন্য আমাদের আরও তিন 
দিন সেখানে থাকতে হল। মহাবত খানের এত আতিথেয়তা সত্বেও আমর! খ্রীষ্টান 
দেশে ফেরবার জন্ভত এত ব্যগ্র ছিলাম যে এ তিন দিনই আমার্দের কাটতে 
চাইছিল ন1। 

তার শ্তালক এসে পৌছতেই ভোর বেল] মহাবত খান আমাদের জাগিয়ে দিলেন, 
আর আমর! রগুন] হলাম । সব কিছু তৈরী ছিল বলে আমর] ঘোড়ায় চড়ে রওন! 
হলাম। তিনি শহর থেকে ছুলীগ অবধি আমাদের পৌছে দিলেন । সেখানে মিষ্ট আর 
পরিষ্ষার জলের সুন্দর একটা পুকুর ছিল। কয়েকটি বড় বড় ছায়াতরু যাকে এদেশে 
প্যাগোড। গাছ [ অশ্বখ গাছ ] বলে তাই দিয়ে পুকুরটি স্মন্দর ভাবে ঘের] । 

এই সব প্যাঁগোডা গাছকে ধর্মহীনর। একট! বিশেষ উদ্দেশ্বে এই সব জায়গায় 
লাগায়। এগুলি এদের দেবতাদের [10151 উৎনর্গ কর]। দেবতার যৃতি গাছের 
তলায় থাকে। ধদি মূতি না পাওয়। যায় তাহলে পিন্দুর [51701] দিয়ে লেপে 
দেওয়াই যথেষ্ট । সিন্দুর লাল রঙের এক রকম গ্জিনিস। গাছে সিন্দুর লাগান থাকলে 
বুঝতে হবে যে গাছগুলি গুদের অদ্ভূত সব দেবতাদের উৎসর্গ কর1| এখানে পৌছে 
দেখলাম যে মহাবত খানের চাকরেরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। (কিছু চাকর 
আমাদের সেবার জন্ত সঙ্গেও ছিল )। এরা সকলের জন্য এত খাবার এনেছিল ষে 
আমাদের ছুপুরে বা রাত্রে আর খাবার দরকার হন না। খাওয়া হয়ে গেলে মহাবত 

খান আমাদের ছুটি কাথা দিলেন । এগুলিতে কালে! রেশমী সুতার কাজ করা ছিল। 
এদেশের লোকের! একে দালগরি [ ৫81-881151 ] বলে। পোতুগীঙ্গর! এর নাম 
দিয়েছে শিকারীর কীথা [ 1.070108 08110 ]| 

এই সব অনুগ্রহ ছাড়া এই মুসলমান এর আগেও আমাদের জন্ত যা কিছু করেছেন 
তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষ। আমাদের ছিল ন1। কিন্তু শুধু এইটুকু আন্দাজ 
দেবার জন্ত যে আমর! তার গ্রতি কত কৃতজ্ঞ, আমি হাটু গেড়ে বসে আঁকাশের দিকে 
হাত তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম যে তিনি যেন আমার প্রতি তত কৃপা না 
করেন যত তার কৃপা আমি মহাবত খানের জন্ত চাই। 

এর পর আমরা আলিঙ্গন করলাম আর তিনি শহরের দিকে আর আমরা আমাদের 
পথে রওন! হলাম। পঞ্চম দিনে আমর! বন্জায় পৌছে আমাদের হ্বর্গীয় করুণাময় 
পিতাকে আমাদের এত বিপদের মধ্য থেকে উদ্ধার করে আনার জন্ত ধন্তবাঁদ দিলাম। 
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অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
কেমন করে আমি বন্জ! থেকে পিপলি রওনা হলাম তার ও পিপলি ছাড়বার আগে সেখানকার 

কিছু ঘটনার বিষরণ। 

বন্জা পৌছিয়েই আমি ফার্দার দিগো দেঁলা কনসেপনিওনের সঙ্গে দেখা করতে 
গেলাম । তিনি বাত আর অন্ত রোগে কাতর হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন । তার বয়স 
তখন উনসত্তর বছর। এর মধ্যে একান্ন বছর তিনি পার্দরির কাজ করেছেন, আর তার 
মধ্যে আঠাশ বছর বাঙ্গাল! রাঁজ্যে মিশনারী হিসাবে | এই সময়ে তিনি আমাদের প্রভূ 
ঈশ্বরের অনেক সেবা করেছেন, আর যদিও তাকে একাধিকবার ডিফিনি ভোর 
[ 1)1801001 ] আর ইত্ডয়ার খ্রীষ্টান সমাজের ভিজিটর [ 15101 0? 1178 17019 

007816880107 ] নির্বাচিত কর! হয়েছে, তিনি এই সম্মান গ্রহণ করতে রাজি 
হননি । কারণ প্রতৃর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অন্থগত কৃষক হিসাবে তিনি স্থুমাচারের লাঙ্গল যা 
তিনি মূতি পৃজকদের আত্মার অন্ুর্বর জমিতে চালাচ্ছিলেন তা তিনি ছেড়ে যেতে 
চাননি। তাঁর অবিশ্রাম কাজ আর শিক্ষার দরুণ এই কঠোর হায়গুলি কিছু নরম হয়ে 
তাতে শিকড় ধরছিল । পরে এর থেকেই ফুলের কু'ড়ি বেরিয়ে স্ুদময়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ভাল 
কাজের আর ভাল জীবনের ফল ধরে আমাদের গ্রতুকে মহিমান্বিত করেছিল । 

বন্জাতে আমাকে, আমি আগে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশী দিন থাকতে 
হয়েছিল। এর প্রথম কারণ জায়গাটির আবহাওয়া বিশ্রী আর স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। 
তাছাড়া আগি ইতিয়ার ভাইসরয় কাউন্ট লি'য়ারেসের [ 0০10 ০ [,119165 
(1629-35) ] কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছিলাম সে কাজ গুলিও করবার ছিল। অবশ্থ 
কয়েকদিন আমাকে এই কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। কারণ এই সময়ে আমাকে কিছু 
ধামিক কাজ করতে হয়। এই কাজে ফাদার কিন্বা অন্ত কোন পার্দরির উপস্থিত থাক 
প্রশ্নোজন ছিল। ফাদার আমাকে এই কাঁজ করতে বলেন। তাছাড়া তিনি বলেন যে 
তমলুকের [[8:000117] শ্রীষ্ঠানদ্বের একট! কাজে সাহাধ্য করা বিশেষ দরকার । তারা 
কটকের নবাবের কাছে এ বসতিতে [ 3817001 ] একটা গির্জ! বানাবার অনুমতি 
বহুদিন ধরে চাইছিল। সম্প্রতি মহাবত খানের সাহায্যে খুব গোঁপনীয় ভাবে তিনি 
এ অনুমতি জোগাড় করেছেন । কথাটা যেন এ অঞ্চলের যে রাজ! বা মালিক তার 
কানে না যায়। কারণ যর্দিও মহামুলের করদ রাজা হিসাবে দে এই নবাবের অধীন, 
তবুও ফর্মান পালন করার ব্যাপারে সে অনেক বাধা দিতে পারে । তাই সেখানে গিয়ে 
তমলুকের প্রধান শ্রীষ্টানদের জড়ো করে চুপচাপ কাজে লেগে পড়। খুব দরকার। 
দেওয়ালগুলি যদি প্রথমে মাটির বানানে হয় তাহলেও ক্ষতি নেই। পরে এগুলি পাক! 
করে নিলেই হবে। 

এই খবর পেয়ে আমি বন্জাতে পৌছবার তৃতীয় দিনে তমলুক রওনা হলাম । সঙ্গে 
একজন শিক্ষক [ ০8০5০)15 ] আর মাসের [21885 ] অনুষ্ঠানের জিনিব নিয়ে 
নিলাম। 
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গজ বেয়ে যাওয়া তাড়াতাড়ি আর কম ক্লাস্তিকরও হত। কিন্তু আমার মারের 
ঘ্াতে তখনও ব্যথা আঁছে, আর যে কষ্ট আমি পেয়েছি তা তখনও ভূলিনি। তাই আর 
বেশী বিপদের ঝুকি না নিয়ে আমি স্থল পথেই রওন! হলাম । এই পথ অবশ্ত অনেক 
বেশী লম্বা আর কষ্টকর । , 

পথের অস্্বিধার মধ্যে একটি হল কিছু নদী পেরোন। এগুলি পেরোতে হয় শরীর 
থেকে কাপড় খুলে ফেলে আর মাটির পাত্রে চেপে। পাত্রগুলি গোল আর এদের মূখ 
মিহি কাপড় দিয়ে বাধা । 

কলীগুলির উপর উপুড় হয়ে শুতে হয় যাতে পেট দিয়ে এদের মুখ ঢেকে যায়, 
আর তারপর হাত আর পা দিয়ে জল কেটে নদী পার হতে হয়। যদি বেশী শ্রোত 
থাকে তাহলে একটা দড়ি বাধ! থাকে আর তাহলে নিরাপদে পার হওয়া! যায় । বাঙ্গালা 
আর হিন্দুস্থানের [ 111005021. ] অনেক জায়গায় কাঠ পাওয়া যায় না। তাই বাদ- 
শাহী সড়ক [1719115] 79809 ] আর যে পথে বেশী যাত্রী চলে সেগুলিতে ছাড়া 
নৌকা পাওয়া যায় না। 

এই সব ছোটখাটে। অন্ুবিধা ভোগ করে আমর] সাতদিনের পর ঈশ্বরের অনুগ্রহে 
তমলুক বন্দরে পৌছলাম। এখানকার খ্রীষ্টানর1 আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, আর 
আমার জন্ত একট! বাড়ি খুজে রেখেছিল। নিয়ম মত নমস্কারাদি হয়ে গেলে গীয়ের 
প্রধানর! রয়ে গেলেন আর আমি তাদের ফর্মান পড়ে শোনালাম। বন্জার ফাদার ফ্রে 
দিগোর কি মত তাও বললাম । কি কর! উচিত সেই বিষয়ে দেখলাম মতভেদ আছে। 
অধিকাংশের মত ছিল যে রাজাকে জানতে ন। দিয়ে এই কাজ কর। অসম্ভব । সে মাত্র 
তিন লীগ দূরে থাকে । তাই আমার সঙ্গে সব খ্রষ্টানরা তার কাছে গিয়ে তার অঙ্ক্মতি 
চাওয়াই বেশী ভাল হবে। অনেকের আবার অন্ত মত ছিল। তাই সেদিন কোন কথাই 
স্থির হল না । ঠিক হল যে কি কর! উচিত তা পরদিন আবার ভেবে দেখা হবে। বেশ 
বেল! হয়ে গিয়েছিল, তাই এই কথার পর সবাই নিজেদের বাড়ি চলে গেল। 

পরদন আমরা একত্র হবার আগেই রাজার ছুজন লোক তার তরফ থেকে আমার 
সঙ্গে দেখা করতে এল | তার! আদিয়। বা উপহার হিসাবে ছটে। খাসি, বা গর] যাকে 
বকরী বলে তাই আর রান্নার সামগ্রীর জন্ত ছু টাক] এনেছিল । যেমন আগেই বলেছি 
এই রকম জিনিসের সঙ্গে আনুষাঙ্গিক উপকরণ ন! দেওয়া ভদ্্রত। বিরুদ্ধ | রাজার এই 
রকম ভদ্র ব্যবহার দেখে আমি তার সঙ্গে দেখা! করাই ঠিক করলাম । 

তাই ঠিক করলাম যে পরদিন যথারীতি উপহার নিয়ে তার কাছে যাব। উপহার 
ছিসাবে আমর! সঙ্গে ছু প্রস্থ চীনের দামান্থ [ রেশমী কাপড় যার ছু দিকেই নকশা 
থাকে ] নেওয়! ঠিক করলাম । এই উপহার আর কর্মানটি নিয়ে আমর! রওন! 
হলাম। আমর! যখন আধ লীগ আন্দাজ গেছি তখন ছুজন গ্রীষ্টানের সঙ্গে দেখা হল। 
তার। বলল যে রাজ। তখন তার একজন আত্মীয়ার পারলৌকিক কাঁজ করছে, তাই 
দেখা করবার জন্ত নময়টা তখন ভাল নয়৷ এই খবর পেয়ে আমরা বন্দরে ফিরে এসে 
অন্ত কোন ভাল দিনের অপেক্ষায় রইলাম। এই ধর্মহীনর! শকুন ইত্যাদি হান্তকর 
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জিনিস খুব মানে | তাই আমরা যদি সেই দিনই ষেতাষ তাহলে রাজা আমাদের 
আসাটা অমঙ্গলক্চক মনে করে আমর যা বলতাম তার ঠিক উলটো! করত। 

এই সব অনুষ্ঠানে ছয় দিন নষ্ট হছল। এই সময়ের মধ্যে আমি একটি বেদী বানিয়ে 
নিয়ে মাস [14955] পালন করলাম আর গ্রীষ্টানদের বিশেষ প্রয়োজনীয় ধাগিক 
অহষ্ঠানগুলি করিয়ে দিলা্। ইতিমধ্যে সেই ম্বৃতকের অন্য ছয়দদিনের অদ্ভুত অহুষ্ঠানগুলি 
শেষ হল। আমরা তখন আবার ধাত্রা করলাম। পৌছবার পর আমরা উপহারগুলি 
দিলাম । আমার্দের খুব ভত্রভাবে অভ্যর্থনা কর! হল। কিছু সাধারণ কথাবার্তা হবার 
পর আমি বুকের কাছ থেকে কটকের নবাবের ফর্ানটি বার করলাম আর সেটিকে চুম্বন 
করে রাজার হাতে দিলাম | সে এটিকে তার একজন জন্গচরকে পড়তে দ্বিল। পড়। হয়ে 
গেলে আমি রাজাকে বললাম যে তার অনুমতি ছাড়া বন্দরের খ্রীষ্টানর] গির্জা বানাতে 
চায়না! | তাছাড়। একথাও বললাম যে খ্রীষ্রানর। সেখানে বাস করলে কি লাভ হয় ত1 

রাজা শুধু নয়, তমলুকের সব অধিবালীরা জানে । 
যি শ্রীষ্টানর1 জানতে পারে যে তমলুকে গির্জা আছে তাহলে আরও বেশী খ্রীষ্টানর! 
সেখানে আসবে ; আর বন্জা এবং হুগলির পোতুগীজরাও তাকে বন্ধু বলে মনে 
করবে । তাতে রাজ] জবাব দিল যে সকলেই জানে তার পিতা৷ আর পিতামহ পোর্তু- 
গীজদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাই ত্বার এই বন্ধুত্ব উত্তরাধিকারী হ্বত্রে পাওয়া । তা- 
ছাড়। ষ্দিও পোতুগীজদের অবহেলাই তার এলাকার, এমনকি সারা বাঙ্গালার, দুর্দশার 
জন্য দায়ী, তবু তার আশা আছে যে সে তাদের কাছে থেকে তেখনি সাহায্যই পাবে 
যা ভার পিতামহ পেয়েছিলেন । আর নবাবের ফর্মান সম্বদ্ধে এই টুকু বলাই যথেষ্ট ষবে 
সেটি ইতিমধ্যেই বাতিল হয়ে গেছে । কারণ সে সআাটের কাছ থেকে ফর্মান পেয়েছে 
যাতে এই নবাবদেরই পাবধান করে দেওয়া! হয়েছে যে তার [রাজার ] রাজ্যে যেন 
নতুন কোন জিনিষ আমদানি ন) কর! হয়। তবে সে আমাদের প্রস্তাব তার পারি- 

যদদের সঙ্গে বিচার করে দেখবে, আর আমাদের সাহাধ্য করতে চেষ্টা করবে। তারপর 
রাজ! অন্ত বিষয়ে কথাবার্তা বলতে আরম করল আর খাবার সময় হয়ে গেলে অন্দরে 
চলে গেল । যাবার সময় সে তার কাকাকে ( এক বুদ্ধ শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ ) আমাদের একটি 
ফলের বাগানে নিয়ে যেতে বলল। সেখানে ছোট একটি পুকুরের পাশে বেশ সুন্দর 
একটি চত্বর ছিল। এখানে আমাদের ব্রাঙ্ষণদ্দের খাবার দেওয়া! হছল। এর! মাছ, মাংস, 
বা ডিম খায় না। তাই এদের খাবার হল নানা রকম লতাপাতা আর ভাতের ঝোল, 

বা ছুধ, তরকারি আর অনেক ঘি দিয়ে রান্না! সবজি | এ ছাড়া অনেক মিষ্টা্নও ছিল। 
খাওয়া] হয়ে গেলে আমাদের এদেশী নানা রকম বজনা বাজিয়ে আপ্যায়ন কর] হল। 
আর তাছাড়। পান তো৷ ছিলই | ছু ঘণ্ট! কোন রকমে এরকম ভাবে কাটালাম । তার 
পর আমাদের ডেকে পাঠান হল। রাজা তখন আমাদের বলল যে পোতুশীজদের প্রতি 
তার শুভেচ্ছ। থাকাতে, আমাদের কোন অনুরোধ উপেক্ষা কর! তার পক্ষে অসভভব। 
তাই সে গ্রী্টানদ্বের তমলুক বন্দরে গির্জা বানাবার অঙ্ুমতি দেবে! গ্রীষ্টানর! নিজেরাই 
যেখানে ইচ্ছা জমি বেছে নিতে পারে | ফোন রকম শর্ত বা বাধ! দেওয়া হবেনা । 
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আমরা প্রথমে প্রতৃ ঈশ্বরকে এই ধর্মহীনের আমাদের অনুরোধ রক্ষা করবার জন্ত 
ধন্যবাদ দিলাম । তারপর রাজাকে সর্বাস্তঃকরণে ধন্জবাদ দিলাম | কারণ যদিও আমা- 
দের কাছে নবাবের ফর্মান ছিল, তবুও সে ইচ্ছা করলে আমাদের কাজ কয়েকমাস 
পিছিয়ে দিতে পারত। আর যদি সে ব্যাপারট। সম্রাটের নজরে আনতো তাহলে হয়তে। 
তিনি [ শাহজাহান ] গ্রীষ্টানদের গ্রতি তাঁর বিদ্বেষ থাকার জন্ত নবাবের অনুমতি আর 
ফর্মান বাতিল করে দিয়ে হুকুম পাঠাতেন। 

আমাদের কাজগুলি সব ঠিক হয়ে গেলে আমর] বন্দরে ফিরে এলাম। আমর 
পেখানে পৌছলাম সন্ধ্যার সময়। পরদিন সকালে আমর] যে জায়গায় গির্জা বানান 
হবে সেখানে গেলাম আর রোমান [ক্যাথলিক] ধর্মের সমন্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে একটি 
প্রকাণ্ড কাঠের ক্রসকে পবিভ্র করে ধর্মহীনদের ভীড়ের সামনে তখনই পুতে দিলাম। 
এই সময় খুব শষ করে বন্দুক আর ছোট কামান ছোড়া হল। সেখানে অনেক ধর্ম- 

হীন জড়ো হয়েছে দেখে এই স্বর্গীয় পতাক! লাগিয়ে দেবার পরই আমি একটা বেঞ্চ 
আনিয়ে সেই ক্রসের পাশে রাখলাম তারপর সেই বেঞ্চের উপর দাড়িয়ে আমি এই ধর্ম- 
হীনর্দের একট! বক্তৃত। দিলাম । ব্ক্তার বিষয় হিসাবে আমি আমাদের মহান পেন 
ফাদার অগঠিনের এই বাণীটি বেছে নিই--““একে ধন্যবাদ ষে আমর] আর একলা ঘুরে 
বেড়াচ্ছিনা--কারণ এখন আমর] সত্যকে জানতে পেরেছি । তাছাড়া আমর] রাজ্যের 
বাইরেও নই কারণ আমর রাজ্যের প্রবেশ ঘ্বারের মধ্যে এসে গেছি। এখন আর 
আমাদের শয়তানের অগ্নিময় তীরের ভয় নেই ।” 

এই বাণীর উপর বলতে বলতে আমি অনেক সংকেতও করেছিলাম । কিন্তু আমার 
আত্মার শক্তির অভাবের জন্ত বাআমার পাপের জন্তই হয়তো, আমি এই অবিশ্বাসীদের 
কোন রকমেই প্রভাবিত করতে পারলাম না। তাই যর্দিও তার] খুব মনোযোগ দিয়ে 
আর একেবারে নিংশবে আমার কথ শুনল তবু তাদের মধ্যে এক জনও ধর্ণীস্তরিত 
হতে ব1 এই স্বীয় পতাকার তলায় ভতি হতে চাইল না। 

আমার বক্তৃত। হয়ে গেলে আমরা গির্জা স্থাপনের কাজে লেগে গেলাম । গির্জাটিকে 
আমর! দেবদৃতদের রানীর [মাত] মেরী] নামে উৎসর্গ করলাম, আর এর নাম রাখলাম 
করুণাময় দেবী | 081 79৮ 91710 ]1 

আমর। যখন গির্জা বানাবার কাজে লেগেছিলামন তখন একদিন ক্যাপ্টেন সাল- 
ভাদের দাস্তেদ আমাকে ডেকে পাঠালেন । ইনি হুগলির রাজ] মসম্দলীমের [ মসনদ- 
ই-অলি ] অধীনে চাকরী করতেন । ইনি তাঁর পরিবার নিয়ে মহিষাদল [1,1029৫01] 
বন্দর বা বসতিতে বান করতেন। তার ইচ্ছা! ছিল যে আমি তার এক মেয়েকে 
বাপ্টাইজ করাই আর মহিযাঁদলের খ্রিষ্টানদের কনফেস করিয়ে দিই । লেখানে যাবার 
একমাত্র পথ গ্গ। বেয়ে, তাই আমি একটা ভাল বজরা [৮০০ ] আনতে দিলাম। 
নৌকাতে ওঠবার সময় আমার মনে ম্বস্তি ছিলনা, কিন্তু উপায় নাই দেখে আমি নিজের 
মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করে ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সপে দিলাম। 



৬২ বিদেশী পর্যটরূদের লেখায় বাঙ্গালাঁর কথ! 

তাঁরই পরম করুণায় আমি নিরাপদে মহিষাদলে পৌছলাম। এখানে আমাকে নয় 
দিন থাকতে হয় আর আমি দেখানকার খ্রষ্টানদের প্রয়োজনীয় স্যাক্রামেণ্টগুলি পালন 
করিয়ে দ্িই। এই কর্তব্য হয়ে গেলে আমি তমলুকে ফিরে এসে আরও লাতদ্দিন থাকি। 
তার মধ্যে অবশ্য গির্জাটি সম্পূর্ণ হয়ে যায়নি, তাহলেও পূর্ণ গাভীর্যের সঙ্গে আমার 
প্রথম মাস [ 13859 ] পালনের মত তৈরি হয়ে গিয়েছিল । 

পরধিন যখন দেখলাম যে আর কিছু করবার নেই আর ইগ্ডিয়ার দিকে মনস্ুন 
বইতে আরম্ভ করেছে [বোঁধ হয় ১৬৩৫ খ্রীষ্টাবের জুন মাস], আমি যে পথে এসেছিলাম 
মেই পথে বন্জা ফিরে গেলাম। 

তমলুক আর মহিষাঁদলের বন্দরে, ঈশ্বরের কৃপায়, সাতাঁশ জন লোককে বাপ্টাইজ 
কর! হয়। এদের মধ্যে ছয় জন সাবালক | এদের ধর্মহীনতা [ হিন্দুত্ব ] থেকে আমার্দের 
মহাপবিত্র ক্যাথলিক ধর্মে আন হয়। 

বন্জায় পৌছে দেখলাম যে ফাদার ফ্রে দিগোর বাত দেরে গেছে । এখান থেকে 
আমি দেড় দিনের পথ হিজলি যাত্রা করলাম । ইগ্ডিয়ার ভাইসরয়ের হুকুমে আমার 
সেখানকার রাজার সঙ্গে কিছু সরকারী কাজ ছিল। আর তা৷ ছাড়া তাকে একটা 
চিঠিও দেবার ছিল। 

অনেকবার দেখা করবার পর পঞ্চম দিনে আমার কাজ শেষ হল। আমাকে জানান 
হুল যে মসনদ-ই-অলী চিরকালের জন্য পোতুরগীজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য শপথ গ্রহণ 
করবেন, আর তিনি পোতুগালের রাজার যুদ্ধের সাথী [৮1011,01-107-81075] হবেন। 

এর প্রমাণ ত্বরূপ তিনি পোতুগালকে কাজুরিম দ্বীপ [ হিজলি আর কানুরিম দ্বীপ 
যেখানে বোধহয় স্থন তৈরি হত, বহুদিন হল সমুদ্রের তলায় চলে গিয়েছে ] কয়েকটি 
শর্তে দেবেন। এই গুলি হল এই যে ইণ্ডিয়ার ভাইসরয় এই দ্বীপকে পোতু'গালের 
রাজার হয়ে গ্রহণ করবেন ; আর সেখানে একটি কেল্লা বানাবেন ; আর তার কাছা- 

কাছি, মগ ও মুঘলদের নৌসেনাকে ঠেকাবার আর ধ্বংস করবার জন্য, কিছু যুদ্ধ জাহাজ 
রাখবেন । এই ব্যবস্থ! হয়ে গেলে তার প্রজার আর অন্যরাও নিরাপদে সেই দ্বীপে 
ব্যবসা করতে পারবে। দ্বিতীয় শর্ত এই যে পোর্তুগালের রাজা! সেখানে হুগলির 
পোর্তুগীজরা যে দূরে হন সরবরাহ করে তার চেয়ে শতকরা তিন ভাগ কম দরে হুম 
সরবরাহ করবার ঠিক নেবেন । এই কাজ দেখবার জন্য ভাইসরয় একজন ম্যানেজার 
[58০০ ] নিযুক্ত করবেন, আর ইনি হিজলি শহরে থাকবেন । 

এই জবাবের সঙ্গে তিনি আমাকে ভাইনরয়ের জন্ত একটি চিঠিও দেন । তিনি 
আমাকে যথ। সম্ভব সম্মান দেন ও আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন। 

এই দলিলে ষে সব শর্ত লেখাছিল দেগুলির সব কটিই পোতুগালের মহামহিম 
রাজার ইতিয়াতে যে সব এলাক1 ছিল সেগুলির পক্ষে বিশেষ লাভজনক । শুধু ছনের 
ঠিকাটারই তো দাম হবে দশ লক্ষ ডুকাটের বেশী । অন্ত যে সব সুবিধা দেওয়! হয়েছিল 
সে গুলির বিষয়ে আর বললাম না, কারণ এ গুলি গোপনীয় জিনিষ, সর্বসৃমক্ষে 
বলবার নয় । | 



বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙালার কথা ৬ 

কিন্ত এই সব ব্যবস্থা কোন দিনই কাজে লাগান হয়নি, কারণ ষ্খন আমি গোয়। 
পৌছলাম তখন লিয়শরেসের কাউন্ট ইত্ডিয় ছেড়ে [ ওর ভিনেম্বর ১৬৩৫ ] পোতুগাল 
চলে গেছেন, আর নতুন একজন ভাইলরয় পেত্র! দে দিলভা1 তার জায়গায় এসে 
গেছেন । আঙি তাকে চিঠিটি দিয়ে সব প্রয়োজনীয় কথা বললাম। তিনি কাজট! হাতে 
নিতে খুবই উতস্ক ছিলেন, কিন্তু তবুও নিতে পারেন নি। কারণ, প্রথমতঃ তার হাতে 
অন্ত বেশ দরকারী কাজ ছিল, আর ছিতীয়তঃ সেই সময়কার ক্যাথলিক মহামহ্মি 
[ পোতু গালের রাজ! ] তাকে চিঠিতে যে সাহায্য করবেন বলে লিখেছিলেন তা৷ শেষ 
অবধি তিনি করেননি । এই দব কাজ হয়ে গেলে, ষেযন আমি আগেই বলেছি, আমি 

হিজলি থেকে বন্জা রওন। হলাম। এখান থেকে আমি ফার্ধার ফ্রে দিগোর কাছে বিদায় 
নিয়ে পিপলি যাত্রা করলাম। শুনেছিলাম যে সেখান থেকে একটা জাহাজ পনের দিনের 
মধ্যে কোচিন যাত্র। করবে । 

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
কেমন করে আমি পিপলি থেকে ইওিয়া যাত্র। করলাম ; আর রওন। হবার 

আগে আর পরে কি কি ঘটল। [ফেব্রুয়ারি ১৬৩৬ ] 

তারপর আমি পিপলি এসে পৌছলাম। পিপলি উড়িস্তা | ০8115 ] রাজ্যে সমুদ্রের 
ধারে একটি শহর ৷ এই শহরে বাঙ্গালার বারটি রাজ্য থেকে অনেক পণ্যদ্রব্য আমে বলে 
এশিয়ার বু জাতির লোক এখানে ব্যবসার জন্ক আসে । এখানে আমার ফার্দার ফ্রে 
সেবান্টিয়ান দে লেস মারতিবেসের সঙ্গে দেখা হল । ইনি ঢাকা [7১০৪ ], বা মুঘলদের 
উচ্চারণে ডাক [1)88০% ] থেকে এসেছিলেন । ইনিও আমার মত ইওিয়। যাচ্ছিলেন। 
এই সময় এ'কে সহযাত্রী রূপে পাওয়। আমার পক্ষে একট] বিশেষ সৌভাগোর ব্যাপার, 

কারণ এই লম্ব। আর বিপজ্জনক পথে দরকার হলে আমি এ'র কাছে কনফেন করতে 
পারব। ইনি, তা ছাড়া, আমার সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন । এই পারমাথিক আবিষ্কার 
ছাড়া আমি একটা সাংসারিক আর দরকারী ব্যাপারও খুঁজে পেলাম। এখানকার 
শিকদার অনেক মাল বোঝাই করে একটা বড় জাহাজ কোচিন পাঠাচ্ছিলেন। তার 
ক্যাপ্টেন ছিলেন তিউতোনিও ভিগাস বলে বড় ঘরের একজন গোতু্সিজ। তিনি 
তাড়াতাড়ি কোচিন পৌছবার জন্য এই মাল নিয়ে যেতে রাজি হয়েছিলেন । আমর! 
যে তার জাহাজে যাব এট! তিনি একট! বড় পাওয়1 বলে ধরলেন। এদেশের লোকের! 

জাহাজে ধর্মযাজক যাওয়াকে একট! সৌভাগ্যের কথা বলে ধরে । আর কোন কেবিন 
ছিলন৷ বলে ইনি আমাদের জাহাজের পিছনের কেবিনটি দিলেন । আমাদের পছন্দমত 
দব কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর আমর! আশ করছিলাম ষে কয়েকদিনের মধ্যেই 
জাহাজে উঠব। কিদ্ধু পর্দাগরেরা সবাই তখনও জাহাজে মাল তোলেনি বলে আমাদের 
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মেখানে আরও চোদ্দ দিন অপেক্ষা করতে হল । আমাদের দেরী হবে এই কথা গুনেই 
ফাদার ফ্রে সেবাগিয়ান বন্জাতে ফাদার ফ্রে দিগোর সঙ্গে দেখ! করতে চলে গেলেন। 
ঠিক নেই সময় ফাদ।র বাল্তাসার দে লেণ্ট উরন্থুল! ডিয়াঙ্গ। থেকে পিপলির কাজে 
সাহায্য করবার জন্য এমে পৌছলেন। 

শিকদারের অনুমতি নিয়ে কয়েকটি জেলিয়! অর্থাৎ বড় নৌক1 বন্দরে প্রবেশ 
করতে পেরেছিল। ইনি তার মধ্যে একটিতে ছিলেন । এই জেলিয়াদের পোতু'গীজ 
ক্যাপ্টেনদদের এই সর্তে প্রবেশ করবার অন্ুমতি দেওয়া হয় যে তার। বন্দরের কোন 
ক্ষতি করবেনা । আর তার। বন্দরের পাওন। দিয়ে আর তাঁদের দরকারী কাজ শেষ 
হয়ে যাওয়া যাত্র আবার সমুদ্রে চলে যাবে। 

কিন্ত নিয়তির বিধানে তার যখন পিপলি ছেড়ে আট ব দশ লীগ গিয়েছে তখন 
তাদের একটা বড় জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়। জাহাজটি পিপলি থেকে কিছু লীগ দূরে 
বালাসোর বলে একটি বন্দর থেকে আমছিল আর বাতা ছিল না৷ বলে দীড়িয়ে ছিল। 
বড় জাহাজটিকে দেখে এর। তাকে' জিজ্ঞাপাবাদ আরম করল। তার দেখল যে 
জাহাজটি মৃসলমানী । দেই জাহাজের নাবিকরাও জেলিয়াদেরর চিনতে পেরে লাল 
নিশান অর্থাৎ যুদ্ধের চিহ্ন, তুলে দিল। পোতুগীজরা তখন আক্রমণের জন্য তৈরি হল। 
বাতা ছিলন! বলে বড় জাহাঞ্জটি তার পাল ব্যবহার করতে পারছিলন1, আর তাই 
তার কামান ব্যবহার করবার উপায় ছিলনা । আর তাছাড়া জেলিয়াগুলি পুরে। দমে 
দাড় বেয়ে এসে জাহাজটিকে ঘিরে ফেলল । জেলিয়ার বন্দুকধারীর! তখন বন্দুক ছুড়ে 
সাথীদের পথ পরিষ্কার করে দিল, আর তার] তলোয়ার আর ঢাল নিয়ে জাহাজে উঠে 

পড়ল। মুসলমানদের সঙ্গে একট! জোর মুখোমূখি লড়াইর পর তার! হটে গেল, আর 

দেড় ঘণ্ট। যুদ্ধ করেই পোতুগীজরা জাহাজ দখল করে নিল। নাবিকর! তখন প্রাণ 
ভিক্ষা! চাইল । এই আবেদন তখনই মঞ্জুর করা হুল, আর তাদের কর্তাদের ডেকে 

পাঠান হল। তাদের বল! ছল যে তাদের বিজেতার। তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে রাজি 
আছে; আর সেই চুক্তির সর্ভ ছু পক্ষেরই সুবিধাজনক | জাহাজে যে চাল ভরা আছে 
ত1 পোতুগিজদের কোন কাজে লাগবে না, আর জাহাহটিও পোতুগিজদের দরকার 

নেই। অতএব ঠিক কর! হল যে কিছু টাক! (ঠিক কত তা আমি তুলে গেছি) 
দিতে হবে, আর তাহলেই জাহাজটির কোন ক্ষতি না করে ফেরত দেওয়1 হবে। 
জাহাজের সদাগরদের মধ্যে ছজন যে বন্দর থেকে জাহাজ যাত্রা আরম্ভ করেছিল সেখানে 
টাক। আনতে ফেরত গেল আর বাকির। তাদের বিজেতাদ্দের অধীন সেখানেই রইল । 
বালাসোরে পৌছে এই ছুজন তাদের ছুর্তাগ্যের কথা বর্ণনা করল । এখন, মুসলমানদের 
মধ্যে সাধারণতঃ দেখ যাঁয় যে কোন নর্ত ব! রাজীনামা তারা তখনই পালন করে যখন 
তার থেকে তাদের কোন সুবিধা হয়। তাই তার। যে টাক। দেবে বলেছিল তা৷ না 
দিয়ে কি করে জাহাজটি ফেরত পেতে পারে তার চেষ্টা করতে লাগল, বা অন্ততঃ পক্ষে 
সর্তগুলির মধ্যে যত কমগুলিকে মানতে হয় ভার চেষ্টা করতে লাগল। 
তারা জানত যে জেলিয়াগুলি পিপলি থেকে এসেছে আর দেখানকার শিকদার 
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তাদের, যে সব সর্ভের কথ! আমি 'আগে বলেছি সেগুলি অনুসারে বিন! শুক্ষে বন্দরে 
ঢুকতে দিয়েছিল, আর পিপলিরই কিছু মুসলমান বিশেষ করে মিরজ1 শরিফ বলে 
একজন উচ্চপদস্থ মুঘলের এই জাহাজে কিছু স্বার্থ ছিল। এই লোকটি ছিল খুব জবর- 
দন্ত আর রাগী আর তা ছাড়া শ্রীষ্টানদের বিশেষ শক্র। এই কথা জানত বলে তারা 
পিপলিতে গিয়ে মিরজাকে সব কথ। বলল । মিরজা তখনই শিকদারকে এই বলে দোষ 
দিতে লাগল যে সে এই চাটগীয়ের পোতু'গিজদের বন্দরে ঢুকতে দিয়েছিল বলেই তারা 
জাহাজটির সম্বন্ধে খবর পেয়েছে। আর এছাড়। সে এমন সব মতামত জাহির করতে 
লাগল যে শিকদার ভয় পেয়ে গেল যে সে কটকের নবাবকে চিঠি লিখে তার সর্বনাশ 
করে দেবে । এই সব ভেবে ঘাবড়ে গিয়ে সে মিরজার কথার জবাব দেওয়া! আরম্ত 
করল। জাহাজটি ধরা পড়া সম্পর্কে দে বলল যে তার কাছে সমুঙ্ধে যুদ্ধ করবার যে 
শক্তি আছে তাইতে সে এ জেলিয়াদের ঠেকাতে পারত না! তাই সে তাদের বন্দরে 
ঢুকতে দিয়ে যথা সম্ভব ভদ্র ব্যবহার করেছে । আর তাছাড়া এ জেলিয়াদের নাবিকরা 
যদি ওখানকার গির্জা, পার্দরি আ'র খ্রীষ্টানদের শ্রদ্ধা না করত তাহলে তার বন্দরে 
জবরদস্তি ঢুকে বন্দরের সব জাহাজ জ্বালিয়ে দিত, আর অন্য অনেক অপূরণীয় ক্ষতি 
করত। 

কিন্তু এই সব সাফ আর ভাল উত্তরে সেই বর্বর মিরজার রাগ কমলন', বিশেষ করে 
খ্রীষ্টান নাম শুনেই মে আরও রেগে ছিল বলে | সে শিকর্দারকে বলল যে সে যেন তার 
ব্যাপার থেকে দূরে থাকে, কারণ সে পোতুগীজ জেলিয়াদের জাহাজ ফেরত দিতে বাধ্য 
করবে ! বেচারা শিকদার এই জবাব পেয়ে, তার বিরুদ্ধে যেতে সাহস করল ন]। সে শ্রধু 
বলল যে মিরজা যা ইচ্ছা করতে পারেন। সেই অবিশ্বাসী মুঘলমান তখন পাদরিদের 
ডেকে পাঠাল । আমি আর ফাদার বাল্তাসার ওর বাঁড়ি গেলাম । যখন আমর ওর 
বাড়িতে অপেক্ষা করছিলাম তখন সে ফারনানদ্রো লোপেজ পেরেরাকে ডেকে 
পাঠাল। একে নবাঁব এই বন্দরের ক্যাপ্টেন নিধুক্ত করেছিলেন। ক্যাপ্টেন এসে 
পৌছলে আমাদের মিরজার সামনে নিয়ে যাওয়। হল। প্রথমে সে বলল যে যেসব 
পোতুগিজরা মগ রাজত্বে বাস করে আর সেখান থেকে এসে সম্রাটের এলাকায় ক্ষতি 
করে তার্দের জন্য পা্দরিরাই দায়ী | এদের তারা আটকাতে পারে কিন্তু ইচ্ছা করেই 
আটকায় না। তারপর সে বলল যে আমর! ষদ্দি এ পোতুগীজদের কাছে লোক পাঠিয়ে 
তার্দের জাহাজ ফেরত দেবার কথ। না বলি তাহলে মে এখনই আমাদের তিন জনের 
মাথা কেটে ফেলবে । তাতে ক্যাপ্টেন বলল যে তার কাছে তো৷ তলোয়ার নেই যে 

তাই দিয়ে সে পাদ্রিদের বা! তার বাথ! কেটে ফেলতে পারে । এই জবাবে সেই বর্ধন 

এত রেগে গেল বে সে নিজের হাত খপবাহর [০৪049] (খপবাহ এক রকমের ছোর।) 

উপর রেখে এমন ভাব করল যে তথনই সেটি ক্যাপ্টেনের বুকে বসিয়ে দেবে । তিন জন 

মুসলমান মাননীয় লোক মধ্যস্থ হয়ে যর্দি না তাকে বসতে বলতেন তাহলে হয়তো সেটা! 

বসিয়েই দিত। ক্যাপ্টেন ও খুব রেগে ছিল আর সম্রাটের নাম করে “দোহাই পাদশাহ” 
[7098 7৯৪৫০1)9 ] বলে কিছু বলতে চাইছিল। 

রর র 
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কিন্ত এ মুসলমানরাই আবার মধ্যস্থ হয়ে তাঁকে চুপ করতে বলে আমাদের এক 
জনকে কথা বলতে বললেন। 

আমাকেই জবাব দিতে হল | যথাবিছিত সেলাম করে আমি বিনীত ভাবে তাকে 
স্পষ্ট গ্রমাণ দিয়ে দেখালাম যে আমাদের এ ব্যাপারে কোন দোষ নেই । কিন্ত ত1 সত্বেও 
আমর] জেলিয়াদের ক্যাপ্টেনকে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে জাহাজ ছেড়ে দেবার জন্য 
যথাসাধ্য অন্নুরোধ করব । কিন্তু এর জন্য আমাদের একজনকে গিয়ে তার সঙ্গে দরদত্তর 
করতে হুবে। তাতে সে বলল যে আমার সার্থী অন্য পাদরি এই কাজের জন্ত যেতে 
পারেন, আর আমাকে যতদিন ন। তিনি ফিরে আসেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে জামিন হিসাঁবে 

থাকতে হবে । আমি বললাম যে এরকম ব্যবস্থার কোন কারণ নেই আর এটা স্তায্যও 
নয়, আর ত] ছাড়! দে নিজেই বুঝতে পারছে যে এটা সম্রাটের ফরমানের অনুযায়ী 
নয় | সে বলল যে সম্াটকে যা জবাব দেবার সে দেবে | আমি কিছু বিরক্ত হয়ে বললাম 
যে “ঈশ্বরের কাছে তো৷ জবাবদিহি করতেই হুবে--তিনি সব অন্তায়ের শান্তি দেন”। 
সে আমার দিকে রেগে তাকিয়ে আমাকে কাফির ব। ধর্মহীন বলল, আর আমাদের 
কোন কথা ন। গুনে চলে গেল। 

এই কথাবার্তা শেষ হয়ে গেলে আমর! শিকদারের বাঁড়ি গেলাম | সে আমাদের 
ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করল, আর আমার্দের বসতে বলল কারণ আমাদের কিছু অপেক্ষা 
করতে হুবে। তারপর সে একট! নৌকার ব্যবস্থা করে তাইতে ফাদার বাল্তাসার আর 
নিজের একজন আত্মীয় মুসলমানকে জাহাজে পাঠিয়ে দিল। এই আত্মীয়ের সঙ্গে সে 
জেলিয়াদের ক্যাপ্টেনকে একটা স্বন্দর উপহার আর অনেক অনেক সেলাম পাঁঠিয়েছিল। 

যখন এই সব ব্যাপার চলছিল, তখন আমি বেশ ঘাবড়িয়ে গেলাম, কারণ যে 
জাহাজে আমার যাবার কথা সেট! তখন রওন! হবার মুখে, আর এক বছর বাংলায় 
থাকা মানে অনেক বিপদ । তাছাড়া একথাও ভাবছিলাম যে এ বছর ন। যাওয়া! হলে 

আমি কাউণ্ট অফ লি'য়ারেসকে ইত্ডিয়াতে পাবনা । আর তাছাড়া আমি মুসলমানদের 
সঙ্গে কথাবার্তা চালানে! থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলাম ৷ আমি যখন এই দুর্ভাবনার মধ্যে 
ছিলাম তখন দেশের ভিতর থেকে রপ্তানির জন্য কিছু মাল এল। ছুজন স্থানীয় লোক 
এর মালিক। এদের ইচ্ছ! ছিল যে সেগুলি তাড়াতাড়ি রপ্তানি করে; কিন্ত জেলিয়াদের 
জন্য এর। রপ্তানি করতে ভয় পাচ্ছিল। আমার এ জাহাজে যাবার কথা শুনে তার! 
আমার সঙ্গে দেখা করতে এল । তারা বলল যে তারা শুনেছে যে আমি সেই বছরই 
ইত্ডিয়া পৌছতে চাই, কিন্তু ষে সব অস্থবিধা ঘটেছে তার জন্ত হয়তে। আমার যাওয়! 
হবে না, যদিও আমার জাহাজ ছাড়বার মুখে । তারা বলল যে শিকদার আর মিরজা 
শরিফ যাতে আমাকে যেতে দেয় সে ব্যবস্থা তাঁরা করবে, কিন্তু আমাকে দু বজর] 
মালের ভার নিতে হবে। এগুলি তার। আমার হাতে দেবে আর আমার রক্ষণাধীনে 

থাকবে । মালগুলি জাহাজে তুলে মান দাস [1496508 ] বলে একজন হিন্দু 
দর্ধাগর যে এ জাহাজে যাচ্ছে তার হাতে দ'পে দেওয়া অবধি আমাকে এ দায়িত্ব 
নিতে হবে। এই সুযোগ আমার একট! অদ্ভুত সৌভাগ্য বলে মনে হল। এ অঞ্চলের 
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শ্রষ্টানরা পাদরিদের যে শ্রদ্ধা করে তার উপর নির্ভর করে আমি বললাম যে আমি এ 
সর্তে রাজি আছি। আমি বরং আর একটু বেশী বললাম যে যদি সে রকম হয় আর 
আমার জেলিয়াদের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে আমি সময় বাচাবার জন্য ওদের বজরাগুলি 
টেনে নিয়ে যেতে বলব । মুসলমানর আমার কথ শুনে খুব খুশী হয়ে মাল পাঠাবার 
অন্মতি-পত্র [ 1০০০৩ ] নিতে চলে গেল । এই সব, আর এর চেয়েও বেশী অনেক 
কিছু কাজ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কর] যায়, আর স্বার্থ অতি বড় শক্রকেও সাহায্য 
করতে বাধা করে। 

তাই, তারপর দিন ভোরে ভাল করে আলে হবার আগেই এ মুসলমান ছুজন খুব 
খুশী হয়ে আর অন্ুমতিপত্র সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। তখনই তার] আমাকে আমার বাড়ি 
ফিরিয়ে নিয়ে গেল আর যাবার আগে বলে গেল যে সন্ধার প্রায় ছু ঘণ্টা পরে পুরে 
জোয়ার আমবে । তারা তখন আমাকে জাহাজে নিয়ে যাবার জন্য আসবে । 

আমি যখন আমাদের বাসায় পৌছলাম তখন শুনলাম যে ফাদার ফ্রে সেবান্িয়ান 
ইতিমধ্যেই জাহাজে উঠেছেন । আমাদের কি ঘটেছে তা৷ তিনি বন্জাতেই শুনতে পেয়ে 
একেবারে মেইখানেই জাহাজে উঠেছেন । ঘণ্টাগুলি আমার মনে হচ্ছিল শেষ হুবে না, 
মিনিটগুলি যেন এক এক বছর লম্বা আর সেকেণ্ডের আর শেষ নেই । এমনি ভাবে 
আমি আমার যাবার মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম । কারণ আমি আর কোন নতুন 
বিপদের 'মশঙ্কা আর মুনলমানদের বিরক্তিকর ব্যবহার লহা করতে পারছিলাম ন1। 

শেষ অবধি নির্দিষ্ট সময় এল, আর মুসলমানের)। আমাকে নিয়ে যেতে এল | আমি 
তখনই গিয়ে বজরায় উঠলাম । আমরণ নিরাপদে জাহাজে পৌছলাম, আর জাহাজের 
লোকটিকে মালের ভার দিয়ে আমার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলাম । আমার জাহাজ চড়- 
বার পর আমার বন্ধু এ জাহাজের ক্য।প্টেনের আর সেখানে অপেক্ষ। করবার কোন 
কারণ ছিল না। তিনি তখন নোঙ্গর তুলতে বললেন। অনুকূল বাতাসে পাল তুলে 
পরিফ্ষার আকাশ আর শান্ত সমুদ্রে আমার যাত্রা! মনে হল সফল আর নিরাপদ হবে। 
তাই আনন্দিত মনে আমরা যাত্রা আরম্ভ করলাম । সেদিন ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৬৩৬ 

মাল। 
কিন্তু সমুত্রের একটি দুর্নাম আছে যে তার সব ব্যাপারই অনিশ্চিত । রাত হবার 

আগেই হঠাৎ হাঁওয়। বন্ধ হয়ে গেল, আর নাবিকরা একে ভীষণ ঝড়ের সঙ্কেত ভেবে 
বেশ ভয় পেয়ে গেন। তাই আমাদের পাইলট আর ক্যাপ্টেন বাশি বাজিয়ে সবাইকে 
ডেকে পাঠালেন । তারা পালগুলি নাবিয়ে নিয়ে ছোট মাস্তলগুলিকে নাবিয়ে দিতে 
হুকুম দিলেন আর হালে আরও লোক লাগিয়ে দ্রলেন। তারা যখন এই সব হুকুম 
তামিল করছিল তখন আকাশ ঘন মেঘে ঢেকে গেল আর ভীষণ উত্তর পশ্চিমে হাওয়া 
সমুদ্রকে উত্তাল করে দিল । মনে হল যে জলের উপর কথনে। গলানে। কাঁচের পাহাড় 
আর কখনে। গভীর খাদ তৈরি হচ্ছে। জাহাজটিও অসহায় ভাবে কখনে। এদিক আর 
কখনে৷ অন্ত দিকে মাথ! নীচু করতে লাগল যেন এমনি ভাবে নতি স্বীকার করলে এই 
ভয়ঙ্কর সমৃদ্র কিছু রাগ কম করবে। পাইলট আর নাবিকর! বলছিল ভীষণ দোলন 
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খুব বিপজ্জনক | যাত্রীর্দের পক্ষে তো৷ খুব কষ্টকর ছিলই, তবে নাবিকর! ভয় পাচ্ছিল 
যেষদি দোল] সীম! ছাড়িয়ে যায় তাহলে জাহাজ মাঁথ। নীচু করে ডুবে যাবে, আর 
আমর। স্থলের প্রাণীর! মাছ হয়ে যাব। 

এই বিপদ? কাটাবার জন্ত পাইলট হুকুম দিলেন যে সামনের মাস্তলটি অর্ধেক 
নাবিয়ে দেওয়] হক। এই ভাবে হাওয়া পিছনে রেখে আমরা কোখন রকমে একই 
জারগায় থাকবার চেষ্টা করছিলাম । আমাদের ভয় ছিল যে হাওয়া আমাদের চন্দে- 
খানের চড়ার উপর নিয়ে যাঁবে। আমি এই ইতিবৃত্তের গোড়ার দিকে বলেছি যে এই 
খানে আমার একবার জাহাজ ডুবি হয়েছিল। এই বিপদ হতে পারে বলে আমাদের 
পাইলট হালটি তৃলে নিলেন । যাতে জাহাজ কোন বিশেষ দিকে ন। যায় । তিনি তার: 
চেষ্টা করছিলেন । এমনি ভাবে আমরা পকাল অবধি এ খানেই অর্থাৎ আমাদের যাবার 
পথেই থাকবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু সকাঁলেও দেখলাম বাজ পড়ছে আর বিদ্যুৎ 
চমকাচ্ছে। এই বিপদের মধ্যে আমাদের করুণাময় পিত] হঠাৎ বৃষ্টি নামালেন, আর 
বাতাস কমে এল । কিন্তু তখনও ভীষণ ঢেউ উঠছিল আর আমাদের জাহাজের গায়ে এত 

জোরে এসে পড়ছিল যে ভয় হচ্ছিল যে বুঝি ব! জাহাজের জোড় খুলে যাবে । যাহোক, 
জাহাজটি নতুন ছিল বলে ভাঙ্গল না, আর আমাদের যাত্রা আরভ হবার পঞ্চম দিনে 
করুণাময় ঈশ্বরের রুপায় এমন সুবাতাস পেলাম যে তিন দিনের মধ্যেই গঙ্গার উপসাগর 
[ বঙ্গোপসাগরের উত্তর ভাগ ] থেকে বেরিয়ে গেলাম | এখানে আবার বাতাস বন্ধ হয়ে 
গেল, আর সাধারণের চেয়ে বেশী দিন আমাদের সেখানে থেমে থাকতে হল । এই জন্য 
আমরা আমার্দের খাবার জল র্যাশন করতে বাধ্য হলাম, বিশেষ করে এই জন্য যে 
আমাদের জাহাজে আশি জন দাস ছিল। এরা গরম দেশের লোক বলে এই কষ্ট সহা 
করতে অভ্যন্ত নয়। তাই তার! অনেক জল খেয়ে ফেলেছিল। পরীক্ষা করে দেখলাম 
থে সঙ্গে যত জল আছে ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক কম আছে। আমর] তাই 
যাত্রীদের নিজেদের কাছে বোতলে ব। কলসীতে যে জল ছিল তা নিয়ে নিতে বাধ্য 
হলাম । সব জল দকলের জন্য যে ট্যাঙ্ক ছিল তাইতে ঢাল হল। ভার! চাবিগুলি 
আমাদের দিয়ে দিল আর এই অন্থুরোধ করল যে ভবিষ্যতে যাতে কোন গোলমাল ন। 
হয় তাই আমর! যেন জল বিতরণে সাহায্য করি। আর প্রত্যেক লোককে যেন দিনে 
এক লিটার জল দিই। কিন্তু বাতাস চলল না, আর জল কমে যেতে লাগল দেখে 
আমর1 জলের রেশন আধ লিটার করে দিতে বাধ্য হলাম । শেষ অবধি এমন অবস্থায় 
পৌছলাম যে দ্দিনে আমরা প্রত্যেককে শুধু এক পোয়! জল দিতে পারতাম । জলের 
অভাবে আমাদের বেশ দুশ্চিন্তা ছিল। চারিদিকে বিশেষ করে দাসেদের মধ্যে অনেক 
করুণ দৃশ্য দেখতাম । কয়েকজন তৃষ্ণায় পাগল হয়ে সমুদ্রের জল থেতে আরম করল । 
আর যখন আমর] তা বন্ধ করবার চেষ্ট1 করলাম, তখন তার! নিজেদের প্রশ্রাব খেতে 
আরফ্ত করল। এর ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই ষোল জন দাস মরে গেল। হয়তো আমরা 
পবাই সেই একই পথের যাত্রী হতাম যদি না ঈশ্বর তার পরম করুণায় এমন সুবাতাস 
বওয়াতেন যে চার দিনের মধ্যেই আমরা সেই প্রসিদ্ধ সিংহল [০6118 ] দ্বীপ দেখতে 
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পেতাম । এই দৃশ্য দেখে মৃতপ্রায় ব্যক্তি হঠাৎ রোগ থেকে সেরে গেলে যে আনন্দ পায় 
আমর! তাই পেলাম। 

এই স্বাস্থ্যকর, উর্বর, মনোরম আর সম্পদে পূর্ণ ঘ্বীপকে 'প্রাচীনের তাত্রপর্ণী 
[ 780700276 ] বলতেন । স্বাস্থ্যকর বলতেন এখানকার নাতিনীতোষ আর সুন্দর 
আবহাঁওয়ার জন ; উর্বর কারণ এখানে বিশেষ করে কালানে [0818115- কলদ্বে। 1] 
অঞ্চলে অনেক সুন্দর নদী আছে; মনোরম কারণ এই দ্বীপের অধিকাংশ পাহাড় আর 

মঙ্গল স্থগন্ধ দারচিনির গাছ আর একরকম বড় বড় পাতাওয়াল! ফলের গাছ ভর]| এই 
গাছ ব্রেডফ্রুট গাছের মত আর এতে বড় আপেলের মত ফল হয়। একে জ্যাক ফ্র'ট 
[কাঠাল] বলে । এই ফলের বাইরে ছোট ছোট কাট' থাকে কিন্ত তাতে ভিতরের শাসে 
পৌছতে কোন অস্থুবিধ! হয়না | শাঁস হলদে আর মিষ্ট, আর এর স্বাদ খুব ভাল। শাঁস 
আর বিচি দিয়ে অনেক রকম স্বাছ তরকারি বানান হয়। প্রকৃতি মাতা তার দূরদৃষ্টিতে 
দেখেছেন যে এত বড় আর ভারী ফল রাখবার সামর্থ্য এই গাছের ভালের নেই, ভাই 
এই ব্যবস্থা করেছেন যে ফলগুলি গাছের গুঁড়ি থেকে বেরোন শিকড়ে বা ভাটাতে 
জন্মাবে। এই ভাটাগুলি এত শক্ত যে সঙ্গে ছুরি বা অন্ত ধারালে! কিছু ন। থাকলে 
ফলগুলি পাড়। শক্ত । 

দ্বীপটি স্থপারি গাছে ভরা। যেমন আগেই বলেছি এগুলি ছায়াপ্রদ গাছ আর 
এদের পাতা উজ্জল সবুজ | গাছগুলি দেখতে স্থন্দর | গাছের নাম এর ফলের নামে 
আরেক [ /১:০০৪ ] হয়েছে | এই ফল পানের সঙ্গে খেতে হয় । এই ফল এদেশে এত 
বেশী হন্ন যে জাহাজ ভি করে ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় পাঠান হয় । এই দেশে 
আরও অনেক রকম ফসল উৎপন্ন হয় । গমের চাষ অবশ্য হয় না। তাছাড়া! এই দ্বীপে 
অনেক দামী পাথর যেমন, নীলা, চুনি, গোমেদ, স্ফটিক, ইত্যাদি পাওয়া যায় । এখান- 
কার হাতিদের কথাও ছাড়। উচিত হবে না। প্রাচ্যের সব হাতির মধ্যে এই দেশের 
হাতিই সব চেয়ে ভাল আর শক্তিশালী । সব চেয়ে বেশী দায়ে এই হাতি বিক্রি হয়। 
এদেশের লোকেরা বলে যে সিংহলী হাতিদের মধ্যে কিছু জাতিগত শ্রেষ্ঠতা আছে, আর 
অন্ত দেশের হাতির এন্দের দেখলে পথ ছেড়ে দেঁয়। আমি কিন্ক বলতে বাধ্য হচ্ছি যে 
পিংহলী হাতি আর অন্ত দেশের হাতিদের এক সঙ্গে দেখে এ কথার কোন প্রমাণ 
পাইনি । পোতু'গালের রাজার কর্মচারীর অস্মতি না পেলে এই হাতিগুলিকে দেশের 
বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় ন|। 

আমাদের কথার স্তরে আবার ফিরে আমা যাক । সেই আমরা এই উচ্চ-গ্রশংসিত 
দ্বীপটি যাকে এই দ্বীপের অধিবাসীর1 আদমের ত্বর্গ বলে, দেখতে পেলাম, অমনি ধীরে 
ধীরে এর কাছে যেতে লাগলাম আর তীরের পাশে পাশে গিয়ে গলে] 98119 ] বন্দরে 
পৌছলাম। এখানে আমরা জল নেবার জন্ত তিন দিন ছিলাম । এখানে সব যাত্রীদের 
আর দাসেদের নাবিয়ে দিলাম, আর আমাদের দুর্বল আর ক্লাস্ত শরীরকে কিছু বিশ্রাম 
দিলাম। যদিও আমাদের খাবার কম পড়েনি কিন্তু জলের অভাবে মনে হচ্ছিল যেন 
খাবারও নেই আর আমাদের জীবনমক্কট হয়েছে। আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ নেওয়] 
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হয়ে গেলে আমর] গল্পে ছাড়লাম আর ঈশ্বরের কৃপায় সেই বিপজ্জনক কেপ কমোরিন 
পেরিয়ে যাওয়] অবধি নু বাতাস ছিল। এই অস্তরীপ ঘুরে নয় দ্রিন পরে আমর 
কোচিন বন্দরে নোজর ফেললাম বর্ধাকালট] আমাদের এখানেই কাটাতে হল কারণ 
গোয়! যাবার শেষ জাহাজগুলি আগেই ছেড়ে গিয়েছিল । 

প্রথম যাত্রা! সমাপ্ত 

[ গোয়াতে কিছুদিন থাকার পর মানরিক সেখান থেকে বেরিয়ে চীন, ফিলিপিন 

ইত্যাধি পূর্বদেশে ভ্রমণ করেন। ফেরবাঁর পথে তিনি মাকাসার বন্দর (সেলিবিস বা 

ন্থলাবেসী ঘ্বীপে) থেকে জাহাজে গোয়। ফেরবার জন্ত ওঠেন। মানরিক গোয়] যাচ্ছিলেন 

সেখান থেকে দেশে ফেরার জন্য । তাদের জাহাজ জাভাতে কিছুদিন থেমে যখন আবার 

বঙ্গোপমাগরে এসেছে তখন ঝড়ের মুখে পড়ে পুরীর কাছে হর্ষপুর বলে একটি জায়গায় 
থামে । সেখানে তখন জন ইস্নার্ড বলে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন । তিনি সেখানে 

ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ | জাহাজটি দেখে তিনি নৌক] করে জাহাজে 
এসে ওঠেন । তিনি মানরিককে বলেন যে তখন শীতকালীন মনস্থন শেষ হয়ে গেছে। 

জাহাজের পক্ষে আর গোঁয়ার দ্দিকে যাওয়া! সম্ভব নয়। মানরিকের তাই হেঁটে স্থলপথে 

দেশে ফের! উচিত। মানরিক তাই স্বলপথেই ভারতবর্ষ থেকে ইয়োরোপ যাওয়া স্থির 

করেন । ] 

উনপঞ্াশত্তম পরিচ্ছেদ 
[ ১৬৪, ববীষ্টাব্দ ] 

কেমন করে আমি উড়িয়া রাজোর আরপুর [ হর্সপুর ] বন্দরে পৌছে স্থলপথে 
ইয়োরোপ যাওয়া স্থির করলাম। 

জুয়ান ইয়ারদাদ [ জন ইয়ার্ড ] নামক ইংরেজ ভদ্রলোকের নৌকাতে দাড় টেনে আর 
পাল তুলে চারলীগ গিয়ে আমর! একটি নদীর মুখে পৌছলাম। নদীর মুখে বালির চড়া, 
আর সমুত্রে ভীষণ টেউ থাকাতে আমর] অতি কষ্টে নদীতে প্রবেশ করতে পারলাম । 

বন্দরে নামামাত্র সেই ইংরেজ ভদ্রলোক আমাকে তাঁর বাঁড়িতে নিয়ে গেলেন। 
সেখানকার শাহ বন্দর [ %48091, বন্দরের অধ্যক্ষ ] আমর কোন মাল এনেছি 
কিন। দেখতে এলেন । তিনি যখন দেখলেন যে আমি যে কাপড় চোপড় এনেছি তার: 
উপর কোন শুষ্ক লাগবেনা, তখন তিনি চলে গেলেন । পরদিন ইংরেজ ভদ্রলোক প্রস্তাব 
করলেন যে আবার জাহাজটিতে ঘুরে আস! যাক। কিন্তু দেখলাম জাহাজটি চলে গেছে । 
পরে শুনলাম যে পিপলির মোহনায় ঢোকবার অনুকুল বাতাস পাওয়াতে জাহাজটি 
সেখানে চলে গেছে । তিনি তখন আমাকে বললেন যে কিছু কাজ শেষ কয়বার জন্য 
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তাকে তিন চার দিন থাকতে হবে, কিন্ত তারপর আমাদের হর্ষপুর [45600 
হর্ষ পুরগড়, কটকের প্রায় সত্তর কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে] ধাওয়। উচিত। সেখানে গিষ্ে 
তিনি আমার যাবার ব্যবস্থা করবেন। এই সময় পিপলি থেকে খবর পেলাম ষে 

জাহাজটি যখন মোহানায় টুকছিল তখন হঠাৎ আবহাওয়] বদলে যায়। ভীষণ ঝাড় বৃষ্টি 
আর বাজ পড়া আরম হয়। আর যদিও তাদের যতগুলি নোঙ্গর ছিল সবগুলি তারা 
ফেলেছিল, তবুও ঝড়ের এমনি বেগ ছিল যে জাহাজটিকে কতগুলি পাথরের উপর ঠেলে 
নিয়ে গিয়ে হাজার টুকরায় ভেঙে ফেলে । জাহাজের ক্যাপ্টেনকে নিয়ে সাতাশ জন 
লোক মারা যায় । এই কথা শুনে আমি কম চর্নকিয়ে উঠিনি। আর এ কথাও ভেবে- 
ছিলাম যে আমাকে এইবার এর আগের অন্য বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আমার 
ঈশ্বরের করুণার কাছে কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। 

ইংরেজ ভদ্রলোকের কাজ হয়ে গেলে আমর! হধপুর শহরে গেলাম। এটি দেশের 
মধ্যে আট লীগ দূরে । নদী বেয়ে যেতে হয়। নদীর ছুধারে বড় বড় ছায়াতরু | এগুলি 
একে অন্তর সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে মনে হয় ছু পাশে গাছের সারির মধ্যে 
দিয়ে রাস্তা গেছে । এই বনে সুন্দর সুন্দর ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবুজ টিয়ার] চিৎকার 
করছে, ঘৃঘুরা লুকিয়ে আছে। এর! সংখ্যায় এত বেশী যে ভায়ন! দেবীর উপাসকরা 
দেখলে খুশী হবে। [ ভায়না শিকারের দেবী ] 

ইংরেজ ভদ্রলোকেরও এই নেশ। ছিল । তাঁই তিনি শিকারের জন্য চকমকে অনেক 
অস্ত্র সঙ্গে এনেছিলেন । পথের অধিকাংশ সময় তিনি এই কাজে লাগালেন । আর 
দিনের শেষে তিনি তার পরিশ্রমের যূল্য এক বোঝ। শিকার জোগাড় করলেন। 

হর্ষপুর শহরে পৌছে, আমার কোন পথে যাওয়। উচিত সেই বিষয়ে খোজ আরম 
করলাম। অনেক আলোচনার পর গোয়। হয়ে পোতুঁগালে যাবার পথটি বাতিল 
করলাম। কারণ এতে আমার হাতে যে অন্য কাজ ছিল তার স্থবিধা হবেনা, আর 
তাছাড়া পথটি লঞ্ষ৷। দ্বিতীয়বার ইত্ডিয়া হয়ে যেতে হবে বলে একটু ঘোর] পথ। তাই 
ঠিক করলাম যে যখন এত দূর এসে গেছি তখন স্থল পথেই যাওয়া ভাল। বাংলার 
বারটি রাজ্য পেরিয়ে হিন্দস্থানে [ [05:21 ] ঢুকে পান |. 2৪00৪ ] প্রদেশে আর 
নগরে যাব, আর সেখান থেকে সোজা পথ ধরব । 

এই পথে যাঁওয়1 ঠিক করে আমি আমার পোশাক বদলিয়ে মুল পোশাক বানিয়ে 
নিলাম। একট। ঘোড়া কিনলাম আর সঙ্গে চলবার জন্য পেয়াদ1 বা চাকর রাখলাম 

যাতে সদাগরের ছম্মবেশে যেতে পারি । ১৬৪* অবে আমি রওন! হলাম। তখন 

ওদেশে বর্যাকাল। কটকের নবাব ব! ভাইসরয়ের শাসনাধীন উড়িস্য1 প্রদেশের হর্যপুর 
নগর ছেড়ে ঠিক অষ্টম দিনে আমি সেই প্রর্দেশেরই বালাসোর শহরে পৌছলাম। ভীষণ 
বৃষ্টির জন্য, জার বারবার নদী পেরোতে হচ্ছিল বলে আমরা একেবারে ক্লান্ত অবস্থায় 
পে ীছেছিলাম। বেশীর ভাগ জায়গাতেই কোন নৌকা ব! পুল ছিলনা, তাই আমাদের 
হাটু জল, কখন ও বা! কোমর জল, এমন কি বুক জল অবধি ছেটে পার হতে হয়েছিল । 
একদিন তে। আমাদের বেশ বিপদের মুখে এগারবার নদী পেরোতে হয়েছিল । নদীতে 
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খুব জল আর খুব শ্রোত ছিল । সব সময়ে আমরা জবজবে ভিজে থাকতাম। তাই এখানে 
পাঁচদিন থেকে কিছু ফেণ্টের কেট বানিয়ে নিলাম, যাতে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারি। 
পথ জেনে নিয়ে, আমর! বালিঘাটারি দিকে চললাম | এই শহর ওখান থেকে এক শ 
সাইত্রিশ লীগ দূরে। শহরটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত। সেখান থেকে আমাদের পাটন। 
যেতে হবে। 

এই স্থির করে আমর! বালাসোর শহর ছেড়ে একট। নদী পেরিয়ে রামচন্ত্রপুর 
( £২৪7)9.9811019701 ) শহুরে রাত কাটালাম | এখান থেকে পরদিন ভোরে রওনা 
হয়ে আট লীগ গিয়ে সন্ধ্যায় সময় আমরা জলাসর (1818587 ) শহরে পেীছলাম। 
এটি একটি জনবল বাণিজ্য কেন্দ্র। স্থৃতী কাপড়, রেশম, গাছগাছড়।, গ্রচুর আফিম 

আর পোস্ত, অর্থাৎ সেই নব জিনিষ ধার বর্ণনা আমি আগেই করেছিঃ এখানে ব্যবসার 
প্রধান সামগ্রী । এই শহরে মাঝারি সাইজের একটা দরাই ( 08182705018 ) আছে, 
তাতে তেত্রিশটি কামরা । আমর] এখানেই উঠলাম । শুধু বাংলার এই অংশে নয়, 
সার! যুদ্ল সাম্রাজ্যে এমন কি খোরাসান আর পারস্তেও এই সরাইগুলিই হল পথিক- 
দের আশ্রয় নেবার জায়গ।। শ্রাস্ত পথিক বা যখন ভাঁষণ তপ্ত রৌদ্দের মধ্যে দিয়ে পথ 
চলে আসে, বা সমূদ্রের দারুণ ঝড়ে যখন তার্দের পাগল করে দেয়, তখন তার1 হাপাতে 
ইাপাতে এইখানেই ছুটে আসে । পাঠকর্দের কৌতুহল মেটাবার জন্য আমি আমার 
নিজের কাহিনী স্থগিত রেখে এই সরাইগুলির চেহারা আর ব্যবস্থার একটা বিবরণ 
দেব। 

রাজপথগুলি যেখানে পথিকদের যাতায়াত, বেশীর ভাগ সরাই সেইখানেই অবস্থিত। 
কখন কখন কাছাকাছি গায়ের লোকেদের খরচে এগুলি বানানে হয় । আবার অনেক 

সময় কোন রাজ! বা ধনীলোক নিজেদের সম্মতি রেখে যাবার জন্ত বা] প্রায়শ্চিত্তের জন্ত 
এগুলি বানিয়ে দেন। এর! এগুলি চালাবার জন্য অনেক টাকা রেখে যান। তার] 
ভাবেন এগুলি পুণ্যের কাজ আর এই কাজ ঈশ্বরের অভিপ্রেত। 

এগুলি সাধারণতঃ চারকোণ। বাড়ি, অনেকট। মঠের বাড়ির মত। বাড়িতে অনেক- 
গুলি ঘর থাকে । দেখা! শোন করবার জন্য পুরুষ নব! স্ত্রী পরিচারক থাকে । এই 
পরিচারকদের মেথর বা মেথরাণী [15085 2100 7/19018018] বলা হয়। এদের কাজ 
হুল ময়ল। ফেলা, ঘরগুলিকে পরিষ্কার রাখা! আর ঘরে খাট তৈরি রাখা । এর কিন্ত 
বিছান। দেয়না | এ দেশের পথিকের। নিজেদের বিছান] সঙ্গে নিয়ে চলে । 

খাটগুলি ছু তিন ইঞ্চি চওড়া নেয়ার দিয়ে, আর কখনও বা নানারকম ভিনিষের 
দড়ি দিয়ে বানান হয়। এতে এগুলি এত নরম হয় যে ইয়োরোঁপের তুলতুলে নরম 
তোষকের চেয়ে অনেক বেশী আরাম | লোকে সাধারণতঃ গোভরিম [ £০9৫০:1০) ) বা 

তুলোর তোষক সঙ্গে নিয়ে চলে। এগুলি হালকা, আর বেশী জায়গা নেয় না। এই 
চাকররা অ।তধিদ্বের খাবার বানায়, আর তাছাড়া তার্দের আরামের জন্য য। কিছু এমন 
কি পা ধোবার জন্য গরম জল অবধি বানিয়ে দেয়। তাই কোন পরাইতে পৌছে শুধু 
বাজার থেকে খাবার জিনিষ আনান ছাড়া আর কিছু করতে হয় না । বাকি লব কাজ 
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এই করিতকর্ম! চাঁকরদের উপর ছেড়ে দিলেই চলে । এই সব কাঁজ ছাড় যদি পথিক- 
দের সঙ্গে ঘোড়া থাকে তাহলে তাদের জন্ত মুগ বা ছোল। বানানোর কাজও এদের। 

ইয়োরোপে আমর] ঘোঁড়াকে যব দিই । এরা তার বদলে মুগ দেক্স। মৃঘল সাম্রাজ্যের 
অধিকাংশ জায়গায়, বিশেষ করে বাঙ্গালা আর হিন্দুস্থানে তার! ঘোড়াকে একরকম শস্ত 
খাওয়ায় । এগুলি খুব পুষ্টিকর আর ভাল । এই শখ্যেত নাম মুগ । এগুলি সাধারণ মন্থরের 
চেয়ে অনেক ভাল । খুব ভাল করে দ্িদ্ধ করে একে ঠাণ্ডা কর। হয় । তারপর মেখে গুলি 
বানিয়ে ঘোড়ার মুখে দেওয়া হয়। দ্বামী ঘোড়া বিশেষ করে যেগুলিকে বেশী পরিশ্রম 
করতে হয় তাদের এই খাবারের সঙ্গে ঘি আর গুড় [39814 ] অর্থাৎ ফুটিয়ে প্রায় 
গুকনে। করা চিনি, মিশিয়ে দেওয়। হয়। যব পাওয়। যায় না| বলেই যে ঘোড়াকে এই 
খাবার দেওয়। হয় ত নয়। আপলে ঘোডাকে মোট আর চটপটে করবার জন্ত তাদের 
এই সব জিনিষ খাওয়ান হয়, কিন্তু ফলে ঘোড়ারা থলথলে হয়ে যায়। আসলে এর! 

গৃহপালিত জন্তদের খুব ভালবাসে বলে এ সব খাওয়ায় । এর বলে ষে এরা ভগবানের 
জীব, তাই যার আমাদের সেবা করে আর আমাদের কথা শোনে তাদের প্রতি 
আমাদের দয়ালু হওয়া উচিত। অনেকে আবার এত দূর যায় যে শীতকালে কুকুরকে 
তুলে! ভর] কোট পরায় । গুজরাট রাজ্যে আমি দেখেছি [ মানরিক কখনও গুজরাটে 
গিয়েছিলেন বলে জান! নেই ] ষে গরু আর বাছুরের গায় এই রকম ভাল কোট পরান, 
বুকে বোতাম লাগান আর পেট ঘেরা । 

এখন মেথর আর মেথরাণীদেের কথায় ফিরে আলা যাক। যেমন আগেই,বলেছি এরা 
এই সব সরাইয়ের পরিচারক । এর! এত বেশী সেবাপরায়ণ যে এক ঢেবুয়া[ 1১84৪ ] 
বা বড় জোর ছু ঢেবুয়! পেলেই খুশী । এই ঢেবুয়া এত ছোট মুদ্রা যে আধখানা আটের 
রিয়ালে [ [২০৪ 0? 5181): ] ছাপ্সাল্লটা ঢেবুয়া ৰ' পরস1 হবে। [ আটের রিয়াল প্রায় 
তিন টাকার সমান, অর্থাৎ দেড় টাকায় ছাগ্সান্ন ঢেবুয়! হত। তাই বর্বর আর ধর্মহীন 
হলে কি হবে, এর] ইয়োরোপের সরাইওয়াল। ব। আ্তাবল রক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশী 
ভাল লোক । তার? খ্রীষ্টান, তাই ভিতরে বাইরে সব ভাবেই তাদের নত্র হওয়] উচিত, 
কিন্ত অনেকে ঠিক এর উলটে! | তাই মনে হতে পারে যে হয়তো তারা ভাবে যেয়ে 
সব হতভাগ্য পথিক তাদের হাতে পড়ল তার্দের লুটে নিতে ন। পারলে তাদের কর্তব্য 
ঠিক করে কর! হুল ন!। [এর পর মানরিক ইয়োরোপের সরাইওয়ালার্দের হৃদয় 
হীনতার বিষয়ে ছুটি গল্প বলেছেন। ] 

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ 

লেখক এই পরিচ্ছেদে জলাসর থেকে নরাঙ্গর শহর অবধি পথের বর্ণনা করেছেন । 

জলাসর শহর ছেড়ে আমরা খুব কষ্টকর পথ ধরে এগিয়ে চললাম | পণে এত কাদা 

আর জলা যে যদ্দিও জলাদর থেকে নরাঙ্গর মাত্র সাত লীগ দূরে তবু আমরা! সন্ধ্যা অবধি 
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দেই শহরে পৌছতে পারলাম না। সে রাত্রে আমাদের পথ থেকে একটু দূরে একটা 
ধর্মহীনদের [ হিন্দুদের ] গায়ে কাটাতে হুল। তবে, যেহেতু আমর1 অন্ত ধর্মের লোক, 
আর তাছাড়া মুগ্গী আর গরু শুয়োর খাই তাই আমাদের ঘরে ঢুকতে দিতে রাজি হল 
না, কারণ তাহলেই নাঁকি ওদের ধর্ষের মতে ওর। অপবিত্র হয়ে যাবে । আমাদের তাই 
একটা গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিতে হল। জায়গাটা বিশেষ পরিষ্কার ছিল না, কিন্ত 
আমাদের আসল নালিশ তা নয়, কারণ হাজারে হাজারে মশ। আমাদের শ্রান্ত শরীরকে 
বিশ্রামের কোন স্থযোগই দেয়নি । এখানকার লোকেরা অবশ্ট চাল, ঘি আর ছুধের 
তৈরী অন্ত খাবার আমাদের খুব সম্তায় দিয়েছিল । এই খাবার খেয়ে আমরা যে নতুন 
রক্ত বানিয়েছিলাম এই পান্দি মশার] তার চেয়ে অনেক বেশী আমাদের পুরান রক্ত 
খেয়ে ফেলেছিপ্প। এ ছাড় সারারাত তাদের কর্কশ সঙ্গীতের জন্য আমাদের না 
ঘুমিয়েই কাটাতে হল, আর কখন ভোর হবে সেই আশায় বসে থাকতে ভল। কিন্ত 
সকালে আবার আরও দুঃখের ব্যাপার ঘটল। কাল হতেই বজ্জ বিছ্যুতের সঙ্গে এত 
জোরে বধ নামল যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত সমতল ভূমি দেখতে দেখতে জলে ঢেকে 
গেল। আমাদের তাই ধৈর্য ধরে আর একদিন সেখানে থাকবার জন্ত তৈরী হতে হল। 
ভাবলাম যে পরদিন হয়তো এমন লোক পাওয়া যাবে ষে শুকনে! রাস্ত] দিয়ে 

আমাদের নিয়ে যেতে পারবে | ইতিমধ্যে দিনের আলোতে মশার্দের আক্রমণ কমে 
গিয়েছিল বলে আমর] ভাবলাম যে কিছু ঘুমের স্থযোগ পাব । কিন্তু অদৃষ্টের বিধান ছিল 
এরকম যে আমাদের আরামের ব্যাঘাত দ্বিগুণ হবে । আমর যে গোয়ালে ছিলাম তার 

দরজ! বা জানল! প্রায় কোন দ্বিনই মেরামত হয়নি। তাই ময়ূর, ঘৃঘু, পায়র। ইত্যাদি 
পাখীর এই ধর্মহীনদের বন্য জন্তদের প্রণ্ত দয়ার সুযোগ নিয়ে, এই সব জায়গায় একে- 
বারে পোষা জন্তর মত ঢুকতে অভান্ত হয়ে গিয়েছিল । এই সব জন্তদ্দের নির্ভয়ে ঢোকা 
দেখেই বোঝা যায় যে এই বর্বরর! তাদের মিথ্য। ধর্ম কি রকম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন 
করে। 

এই দিন কিন্তু এই পাখীর্দের ভূল হয়ে গিয়েছিল কারণ সে দিন সেই গোয়ালে অন্ত 
ধরণের মানুষ ছিল, কিছু সত্য ধর্মের পাননকারীর? আর কিছু অলকোরানের 
বিশ্বাীর1। তবে এই ছুটি দলই এই বিষয়ে একমত ছিল যে এই প্রাণীদের মেরে 

এদের মাংস খেলে কোন পাপ হবে ন1। প্রথম যার ঘুম ভাঙল সে ছিল মহন্মদের 
অনুগামী । সবার আগে তার চোখ এবং তার হাত পড়ল সব চেয়ে বড় ময়ূরটার উপর। 
পাখীটা নিশ্চয় এই সরল ধর্মহীনদের কাছে আদর খেতে অভ্যন্ত ছিল, তাই সে সহজেই 
ধরা দ্িল। এবার কিন্তু তার হুর্ভাগাক্রমে নরম হাতের জায়গায় ষে হাত ওর গায় পড়ল 
সে তার ঘাড় ছুমড়ে দিল। সে তার গভীর বিশ্বাসের দাম দিল চিরকালের শাস্তির 
বদলে। যখন এই প্রায় আত্মহত্যা আর অন্য একটা এ রকম হত্যা হয়ে গেছে, তখন 

সেই লোকটা অন্য পাখীদ্দের দিকে দৌড়ল। এই শবে আমার আর অস্ত কয়েকজনের 
ঘুম ভেঙে গেল। ছুটে! মরা পাখী দেখে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম । অন্ত একটা! দরজা 
দিয়ে বেরিয়ে যখন দেখলাম যে আমাদের কেউ দেখছেন, তখন খানিক নিশ্চিন্ত 
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হলাম। কিন্তু আমি সেই লোকটাকে বকুনি দিতে ছাড়লাম না। তাকে বুঝিয়ে দিলাম 
যে সে জেনে শুনে এ রকম দেশে কি বিপদের কাজ করেছে । তার পর আমর! বললাম 
যে ময়ূর দুটোকে লুকিয়ে ফেলতে হবে । পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে রাত্রে যখন সব 
চুপচাপ হয়ে যাবে তখন এই ছুটিকে থেয়ে ফেলতে হবে। খাওয়! হয়ে গেলে আমর 
পালক আর হাড়গুলিকে মাটির মধ্যে পুঁতে ফেললাম, যাঁতে ব্যাপারটা একেবারে গোপন 
থেকে যায়। কিন্ত আমাদের দুর্ভাগ্য আর অসাবধনতার দরুণ কয়েকটি খুব ছোট পালক 
বাইরে থেকে যায়। পরের ধিন যখন এ গোয়ালের মাঁলিকর। জায়গাটা পরিষ্কার করতে 
এল তখন এ পালকগুলি দেখে তারা পুরো! ব্যাপারট। জেনে গেল। এই দুস্কৃতি আর 
পাপ দেখে তার] সেই চিরাচরিত “বাবরে* [ 8৪0918 ] ডাক ছাড়ল। এই লেখায় 
আমি আগেই বলেছি যে ওর! এই ভাবে বিচার চাই বলে জানায় | এই ডাকে গায়ের 
সব লোকের! ছুটে এল। আর আমর! যে পাপ আর দোষ করেছি তা৷ স্পষ্টই বুঝতে 
পেরে এই অন্যায়ের শোধ নেবার জন্য তৈরি হল। কয়েকজন তীর ধন্থুক আর কয়েক- 
জন বশ নিয়ে এল। তারপর ভীষণ রেগে তার? আমাদের খুঁজতে বেরোল। আমাদের 
চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি চলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা আমাদের ধরে ফেলল । 

খোল! ময়দানে এই ব্যাপার হচ্ছিল বলে আমরা তাদের দূর থেকেই দেখতে পেয়ে- 
ছিলাম | অনেক আগে ভূলে যাওয়া সেই ময়ূরের ঘটন1 মনে করে আমরা বুঝতে 
পারলাম যে ওর! আমাদের দোষের শাস্তি দিতে আসছে । যে কোন পদের লোকই 

হোজ না কেন, নিজেদের রক্ষ! করণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক | তাই ছুটে। বন্দুকে গুলি 
ভরা আরম্ভ করে, যে বন্দুকগুলিতে আগে গেকেই গুলি ভর! ছিল সেগুলিকে সামনে 
রেখে, আমরা আমাদের পথ প্রদর্শক কে কিছু না বলে, যতক্ষণ সেই পাগল লোকেরা 

কাছে না এসে পড়ে এগিয়ে চললাম । ধনুকের পাল্লার মধো এসে তারা আমাদের দিকে 
এক ঝাঁক তাঁর ছুড়ে আমাদের যাচ্ছে তঠে করে গালাগাল দিতে আরম্ভ করল। কিন্তু 
ঈশ্বর তাঁর অসীম করুণায় ঠিক করলেন যে আমার্দের কারো! আঘাত লাগবেন] । 
আমাদের পথ প্রদর্শক যেই পুরো! ব্যাপারট। শুনল অমনি সে আমর] ধর্মহীন বলে 
আমাদের ছেড়ে চলে গেল । আমর! একবার বন্দুক ছু'ড়ে এ তীরের ঝাঁকের জবাব 
দিয়েছিলাম যাতে ওর! ভয় পেয়ে যায় আর কাছে না এগোয়। 

যদিও বন্দুক ছোড়া হয়েছিল শুধু ওদের ভয় দেখানোর ভন্তয, তবুও আমাদের পথ 
প্রদর্শক ওদের দিকে দৌড়ে যেতে যেতে এই শব্দে এত ঘাবড়িয়ে গেল যে সে ধপকরে 
মাটিতে মড়ার মত পড়ে গেল । এতে সেই লোকের] এই ভেবে নিল যে সে সত্যই মরে 
গেছে এবং দৌড়ে আরও দূরে চলে গেল। কিছু দূর গিয়ে তাঁরা থামল । আমার মনে 
হয় তার। ভেবেছিল যে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই লোকটিকে দেখতে যাবে তখন 
তার্দের তারা ধরবে । পরে যখন দেখলাম সবাই পালিয়ে গেছে তখন আমর] নিজেদের 
পথে রওন। হলাম । কিন্তু তার আগে আমরা পথ প্রদর্শক কে দেখতে গেলাম । সে 

তখনও ভয়ে ভ্যাব। চাক খেয়ে ছিল। আমর! তার হাত ধরে, মিষ্টি কথ! বলে তাকে 

লাহস দিলাম যাতে সে আমাদের নিরাপদে নারাঙ্গোর [ নারায়ণগড়-মেদিনীপুরের 



প৬ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাজালার কথ! 

৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ] পৌছে দেয়। এই কাজ সে ভয়ের চোটে করল, কোন 
লাভের আশায় ব1 নিজের ইচ্ছায় নয়। 

একপথণশত্তম পরিচ্ছেদ 

এই পরিচ্ছেদে লেখক নারায়ণগড় [ 108০: ] অবধি নিজের যাত্রীর আর সেখ|নে 
কি ঘটল তার বর্ণনা করেছেন । 

যেখানে ধর্মহীনর। আমার্দের তীর ছু'ড়ে আক্রম্ণণ করেছিল সেখান থেকে চলে আমর! 
নারায়ণগড় শহর পৌছলাম। সন্ধ্যার সময় আমর সেখানে পে" ছলে আমাদের পথ 
প্রদর্শক আমাদের সরাইতে নিয়ে গেল। সেখানে আমাদের বেশ পরিফার ঘর দেওয়। 

হল। আমাদের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে সে আমার কাছে বিদায় আর নিজের কাজের 
বেতন চাইতে এল । আমাদের প্রতি তার বিদ্বেষ সে বেশ হাসি মুখে লুকিয়ে ছিল। 
আমি তাঁকে নির্ধারিত বেতনের ওপর কিছু বেশী দিলাম, আর আদেশ দিলাম যে তাকে 
কিছু গোলমরিচও দেওয়। হ'ক | এই জিনিষ এই ধর্মহীনরা খাছ্যের স্বাদ বাড়াবার জন্তু 
খুব পছন্দ করে। আমি ভাবলাম যে এর পর সে ময়ুর মারার কথা ভূলে যাবে। 

কিন্তু পাজিটা ঠিক তাঁর উলটো করল। সে সোজা শিকদার ব] নগরের শাসকের 
বাড়ি গেল। শিকর্দার বাড়ি ছিলেন না তাই সে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল। 
ইতিমধ্যে যে ধর্মহীনরা আমাদের দিকে তীর ছু'ড়েছিল তার] এসে পৌছল, আর এই 
লোকট। আমর1 কোথায় আছি মে কথা তাদের বলে দিল। 

যেই শিকদার বা নগরের শাসক ফিরে এলেন অমনি এর] সবাই তার সামনে হাটু 
গেড়ে বসে চিৎকার করে বিচার চাইল । তার1বলল যে কয়েকজন বিদেশী তাদের গায়ে 
এসেছিল, আর তার্দের তার! খুব যত্ব করে গায়ে রেখেছিল, কিন্ত তারা উলটে তাদের 
ধর্ষে আর আঁচারে আধাত দিয়েছে । অভিযোগ আরও বাড়াবার জন্তু তাঁরা বলল যে 

আমর! ডাকাত, আর লঙ্গে বন্দুক নিয়ে চলি, আর আমরা ভয়ানক লোক, ইত্যাদি । 
অর্থাৎ যতট]। বাড়িয়ে বললে শিকদারের মন আমাদের উপর বিরূপ কর] যায় ততটা 
তারা বলল । এই খবর শুনে, আর আমরা কোথায় আছি জানতে পেরে শিকদার বার 
জন সেপাইকে আমাদের গ্রেপ্তার করতে আর সকালে তার সামনে হাজির করতে 
হুকুম দ্রিলেন। হুকুম পেয়েই এই কর্মচারীর! সরাইতে চলে এল। তখন মাঝ রাত্রি হয়ে 
গেছে। আমর! এসব কিছুই জানতাম না, তাই একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে অঘোরে 
ঘুমচ্ছিলাম। হট্টগোল আর তারা সঙ্গে যে আলো! এনেছিল তাই দেখে আমার যখন ঘুম 
ভাঙ্গল ততক্ষণে আমাদের কয়েকজনের হাত শক্ত করে পিছমোড়! করে বীধ। হয়ে 
গেছে। আমি ইতিমধ্যে “দোহাই পাদশাহ” [19085 ৮৪৫০1 ] বলে টেচিয়েছি আর 
জানতে চেয়েছি যে যখন আমর! সম্রাটের দরবারে যাচ্ছি, আর তার এলাকার ভিতর 
দিয়ে যখন যে কোন বিদেশী যেতে পারে তখন আমাদের গ্রেপ্তার কর] হচ্ছে কেন। 
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তখন তাদের মধ্যে একজন যে বোধহয় এ দলের নেতা সে বলল যে আমি ধা বলছি 
সত্যই যদ্দি তাই হয় তাহলে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই । আমি তখন বললাম যে 
আমরা যখন স্বেচ্ছায় যেতে রাজি আছি তখন আমাদের পিছমোড়া করে বাধা হচ্ছে 
কেন। | 

তাইতে তারা আমাকে আর অন্যদের মত বাধলন।। তারপর তার আমার 
কাপড়ের স্টক পরীক্ষা করল আর ঘরগুলির প্রধান দরজায় তাল। লাগিয়ে তাতে সীল- 
মোহর করে দ্িল। তারপর তার! আমাদের নগর শাসকের বাড়ি নিয়ে গেল আর যাতে 
আমাদের পাহারা দেবার হাঙ্গাম না হয়, তাই মাটির তলায় একট অন্ধ কুঠরিতে 
আমাদের পুরে দিল। এ কুঠরিট1 এত গভীর যে আমাদের বেশ কয়েকটি মি'ড়ি নাবতে 
হল। এই খানে তার। আমাদের অন্ধকারে ভয় আর আশঙ্কার মধ্যে ফেলে দরজায় বন় 
বড় তাল! লাগিয়ে চলে গেল। 

হতভাগ! চাকরদের [ 01890165 ] আর আমাদের পেয়ার্দাদের হাত এত শক্ত 
করে বাধাছিল যে তার! ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল। তাছাড়া ভীতু বলে তার। ভাবছিল যে 
এই কুঠরিতে থেকে তার! আর জ্যান্ত বেরোবে না । তাদের কানন দেখে কিন্বা আমার 
বকশিসের লোভ দেখান সত্বেও সেপাইর তাদের বাধন খুলল না দেখে তারা 
আরও ভয় পেয়ে গেল । দেপাইর! চলে গেলে পর আমি এই কান্না আর সহ্য করতে না 
পেরে ভাবলাম “যাহ! বায়ান্ন তাহ। তিপ্লান্ন” [ 71659 701 1011) 01650 701 0711৬ 
0011)191)695--হাজারের জন্য ধর] পড়াও যা পনর শ'র জন্য ধর। পড়াও তাই ]1 

আমার কাছে একটি ছুরি ছিল। তাই দিয়ে ওদের শব্ধ গুনে আর হাত ধরে ধরে অন্ধ- 
কারে সকলের বাঁধন কেটে দিলাম ৷ এতে তাদের শারীরিক কষ্ট চলে গেলেও মনের ভয় 
গেল না । আর তাছাড়। যে লোকট। আমাদের এই কষ্টের কারণ তার উপর তাদের 
রাগও গেলন। সবাই বললে যে আমি যেন সেই লোকটার বাঁধন ন। কাঁটি। কিন্তু আঁম 
ভাবলাম যে যা হয়ে গেছে তাকে তে। আর শোধরানে। যাবে না। তাই আমি তার 
বাধনও কেটে দিলাম । 

আমরা এই কুঠরির মধ্যে পরের রাত্রি অবধি থাকলাম। বর্বরর। সারাদিন আমাদের 
খাবার দেবার কথা মনেও আনেনি । লোভে পড়ে ময়ূর খাবার জন্ত আমরা যেন এই 

উপবাসের শাস্তি পেলাম | যখন প্রায় রাত একট! হবে তখন আমরা দরজা খোলবার 

শব্ধ শুনতে পেলাম । আমাদের যে সেপাইর। ধরে এনেছিল তার জায়গায় এবারে অন্ত 
দেপাইর। এল । এর! আমার সাথীদের যে হাত বাঁধা নেই তা লক্ষ্য করল না। কোন 
কথা না বলে এর আমার্দের কুঠরি থেকে বার করে বিচারকের সামনে নিয়ে গেল। 
তিনি নিজের আদালতে বসেছিলেন, আর আমাকে খুব কড়৷ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন 

আমি কে। আমি বললাম যে আমি হুগলির একজন পোতৃগীজ, আর আমার এই 
কথ] আর আমার যাত্রার কথা কটকের নবাবের ফর্মান থেকে প্রমাণ হবে। এই বলে 

আমি আমার ফর্মান পেশ করলাম । তিনি এট! তার এক কর্মচারীকে পড়তে বললেন। 
আমার পাসপোর্টে কি লেখা আছে শুনে তিনি সেলাম করে কাছে যেতে অনুরোধ 
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করলেন । ভিনি আমাকে ধর্মহীনর্দের নালিশের কথা ধললেন। ভাতে আমি সত্যই কি 
ঘটেছিল তাঁকে জানালাম । তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার চাকরদের 

মধ্যে কে এ ময়ুরগুলি মেরে ছিল। আমি তার শান্তির ভয়ে, তার প্রশ্ন যেন বুঝতে 
পারিনি এই ভাব দেখিয়ে একটু ইতস্তত: করছিলাম এমন সময় তার একজন সাথী চট 
করে তার নাম বলে দ্বিল। শিকর্দার তখন দোধীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুই কি 
বাঙালী আর মুনলমান ( অর্থাৎ সুর বা সত্যধর্মের অনুগামী ) ন'স? তাহলে কেন 
তুই হিন্দু (যার অর্থ ধর্মহীন ) পরগণায় [ ?£98209. ৫০ 17:85 ] প্রাণী হত্যা করলি? 

হুতভাগ! লোকট। ভয়ে একেবারে আধমর1 হয়েছিল বলে জবাব দিতে পারল না। 

তাই আমি বাধ্য হয়ে অনেক সেলাম করে তার হয়ে বললাম, “সাহিব (অর্থাৎ মহাশয়), 
ভাল মুসলমান আর আপনাদের নবি মহম্মদের উপদ্েেশের অন্গগামী বলে এই ব্যক্তি 
হিদুদের হাস্যকর নিয়মকে কান দেয়না, ঠিক যেমন আপনিও দেন না। এটা বিশেষ 
করে এই জন্য যে ঈশ্বর তার শেষ, পবিজ্র আর সত্য ধর্মে কোথাও এই সব প্রাণীকে 
মারতে বারণ করেন নি, কারণ সেই ন্বগীয় মহিম। এইগুলিকে মান্থষের কাজের জন্য 
স্্তি করেছেন । আর যদ্দি আমর! এই কথ! মানি তাহলে এই লোকটি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে 
ব1 তার উপদ্দেশের বিরুদ্ধে বা আপনার্দের আলকোরানের বিরুদ্ধেকোন দোষ করেনি। 
কাজেই আপনি সহজেই একে ক্ষম। করতে পারেন । শিকদার আর অন্য যে সব গণ্য- 
মান্য মুনলমান সেখানে ছিলেন, তার1 আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনলেন। তারা 
পরস্পরের দিকে খুব আশ্চর্য হয়ে তাকালেন, আর আমি যা বলেছিলাম তা অন্থমোদন 
করে শিকদার তাদের বললেন, “পবিত্র আল্লা ফিরিঙ্গিদ্দের ( এই নামেই ওরা পোতু- 
গীজদের এ দেশে ডাকে ) অনেক জ্ঞান দিয়েছেন ।” 

তিনি তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে তার আমার কথার জবাবে 
কিছুই বলবার নেই, এই গুলি সবই আমাদের আনজিরের [ 4১217 ] (এই নামই 
তার। আমাদের পবিত্র সৃসমাচারগুলিকে দেয় ) মতে সত্য। কিন্তু সম্রাট যিনি ধর্ম- 

হীনদের কাছ থেকে এই দেশ জয় করেছেন তিনি পবিজ্র নবির মগ্হবের [1095910] 
নামে এই শপথ নিয়েছেন যে তিনি এবং তার উত্তরাধিকারীর। এই ধর্ষহীনদের 
নিজেদের ধর্মের আর নিয়মের মতে চলতে দেবেন । তিনি তাই এই নিগ্মগ্ডলির কোন 
অন্কথ! হতে দেন না। তিনি অবশ্ট আমাকে এই কথ! দিলেন যে অভিযোগকারীর! যে 
শান্তি চায় তার চেয়ে তিনি অনেক কম শান্তি দেবেন। তিনি তাই হুকুম দিলেন যে 
দোষীকে বন্দীখানা [ ০০:0৫10878 ] ব1 সাধারণ জেলে নিয়ে যাওয়া হ'ক আর 
আমাদের বাকি সবাইকে ছেড়ে দেওয়া! হক। আমর। তখন বেশ খুশী মনে সরাইতে 
ফিরে এলাম | যদিও রাঁত তখন তিনটে তবু আমারা ঘুমোবার আগে খেয়ে নেবার 
জন্ত বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম বলে আগে খাবার ব্যবস্থা করে নিয়ে তারপর ঘুমকে তার 
ধার শোধ দিলাম। তাই তখন যখন ভোর হল তখন ছুটি প্রয়োজনই পুরে! হয়ে 
গ্েছে দেখে আমর। দরবারে [19:99৪8 দরজা ? 1 বা শিকদারের দেওয়ানে গেলাম। 
তনি দরবারে আসবার আগে আমি আমার বন্দী সাথীর জন্ত শাসকের স্ত্রী বা 
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শিকদরেজার [ 91808108189, মানরিক হিন্দী শবের সঙ্গে স্প্যানিশ স্ত্রী প্রত্যয় জুড়ে 
এই শব্ধ বানিয়েছেন] একজন বিশ্বস্ত লোক যার কথা আমি আগেই শুনেছিলাম, 
তার সঙ্গে কথা বলতে আরম করলাম | তাকে নিয়ম মাফিক খুশী করেঃ আমি তার 
হাত দিয়ে এই মহিলার কাছে একটি সাদ। গোলাপী আর হুনদদে ফুল তোল চীনের 
ট্যাফেটা পাঠিয়ে দিলাম । উপহারটি বেশ দামী আর মমোরম ছিল। সেই মহিল। 
এই উপহারের ভাল প্রতিদান দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা জানালেন, তিনি তার স্বামীকে 
এই কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে বন্দীকে যেন চুপিচুপি ছেড়ে দেওয়৷ হয়, 
আর দে পালিয়ে গেছে এই কথাট। রটিয়ে দেওয়। হয়। 

কিন্তু যেহেতু এই নালিশ পুরে! একট! গীয়ের লোকের ছিল তাই শিকদার তাদের 
রাগিয়ে দ্রিতে সাহস করলেন ন1। তাছাড়া মামলাট। আরও সোজ] এই জঙ্ হয়ে গিয়ে- 
ছিল যে প্রচলিত নিয়ম অহ্থসারে এই দোষের শান্তি চাবুক মারা আর ডান হাত কেটে 
ফেলা। বন্দীর অবশ্য এই কথা মোটেই ভাল লাগেনি । আর সাথীর! তাকে সমানে 
বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে আমি তাকে ছাড়াবার যথাসম্ভব চেষ্টা করছি, তা সত্বেও 
সে কোন কথাই শুনতে রাজি হচ্ছিল না। এমন কি সে শুধু এক কাম্ন বাদে কিছুই 
করছিল না, আর খেতেও রাজি হচ্ছিল না, আর শুধু আমাকে ডেকে আন] হ'ক বাদে 
আর কিছুই বলছিল ন1। আমার যদিও তখন ভীষণ মন খারাপ ছিল তবুও আমি 
ঠিক করলাম যে জেলখানায় গিয়ে তাকে সাত্বন। দেবার চেষ্টা করব। আমি ঈশ্বরের 
কাছে কাতর ভাবে প্রার্থনা করলাম যেন এই ছেলেটিকে তার যৌবনের প্রারস্তে এই 
ভীষণ শান্তি না পেতে হয়। কিন্তু আমি প্রভুর এমনিই ভূলোনা সেবক যে এই কথা 
প্রার্থনা করতে আমার মনে রইল ন। যে তার স্বগর্য় মিম! যেন তাকে সেই শাস্তি 
থেকেও উদ্ধার করেন য! তার ভূল, ছুষ্ট বিশ্বাস. ধর্মের জন্য প্রাপ্য । কিন্তু করুণাঁময় 
পিতা সেই পথন্রান্ত মেঘকে আত্মার উর্বর চরবার জমি দেখাবার কথ| ঠিক করেছিলেন, 
তাই আমি যখন তাঁর শারীরিক আর অরস্থায়ী দুঃখের থেকে বাচাবার কথা ভাবছি 
তখন সেই শ্বগর্ণয় করুণ। তাকে অনস্ত দুঃখের হাত থেকে বাঁচবার জন্য চেষ্টা করতে 
উৎমাহিত করলেন। যেই আমি বন্দীর কুঠরিতে ঢুকলাম অমনি সে হাটু গেড়ে বসে 
আমাকে জড়িয়ে ধরে, কোন কথা ন। বলে ভীষণ ভাবে কাদতে লাগল। 

তার কষ্টের জন্ক আমার চোখ দিয়েও জল পড়তে আরম্ভ করল । সেই সময় আমি 
যতট। পারি তাকে সাস্বনা দিতে লাগলাম, আর তাকে এই উপদেশও দিলাম যে সে 
ঈশ্বরের কাছে শুধু মাত্র এই বিপদ থেকে বীচবার প্রার্থন! না করে। তার চেয়েও বড় 
বিপদ্দ যা! তাঁর আলকোরাণের মিথ্যা উপদ্দেশ পালন করবার জন্য হবে যেগুলি 
আমাদের সত্যধর্ষের বিরোধী, সেই বিপদ থেকেও যেন তিনি তাকে উদ্ধার করেন । 
ত। ছাড়। আমি তাকে এই বললাম যে সেই স্বগর্থয় মহিম। তাঁকে এই পরীক্ষার মধ্যে 
দিয়ে এই জন্ত নিয়ে যাচ্ছেন যে এর প্রভাবে সে বুঝতে পারবে যে সে কি ভাবে মুক্তির 
পথ ছেড়ে বিপথে চলে যাচ্ছে । তার কঠিন আত্মা খানিকট। প্রভাবিত হল, আর 
সে শান্ত ভাবে উত্তর দিল টুঁষে সে গ্রষ্টান হতে চায়, আর তারপর ঈশ্বর যা হয় ত1 



৮০ বিদেশ পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

করবেন। কিন্তু মে এতদ্দিন কি রকম দৃঢ়ভাবে লব উপদেশ উপেক্ষা করেছে তা৷ আমার 
মনে পড়ল। ভাবলাম হয়তে। আমি যাতে তাকে প্রাণপনে ঝাচাবার চেষ্টা করি তারই 
জন্য এট! তার একট। মূসলমানী চাতুরী। আমি তাই তার সিদ্ধান্তের প্রশংনা! করলাম 
আর বললাম যে সে ষেন এই সিদ্ধান্তকে ধরে রাখে আর প্রমাণ করে ষে সে তার 
নিজের ধর্ম এই কারণেই ত্যাগ করছে যে সে বুঝতে পেরেছে যে এট! মিথ্যা আর 
যতদ্দিন সে এই ধর্মে বিশ্বাসী থাঁকবে ততদিন মে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। 
সে বলল যে এ কথ সত্য যে আগে সে কোনদিনই খ্রীষ্টান হবার কথা ভাবেনি, কিন্ত 
জেলখানায় ঢোকবার আগে অবধি সে তার অন্তরের কথা জানত না। এখন তার 
অন্তর তাকে খ্রীষ্টান হবার কথা বলছে, আর কয়েকদিন ধরে সে আর কিছুই চাইছেন। 
আমি তাকে বললাম যেনেযেন তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে । তাছাড়া, সে এখন 
কি রকম ভ্রাস্তির মধ্যে রয়েছে দে কথাও তাকে যখাসম্ভব বুঝিয়ে দিলাম । খানিকটা 
শাস্ত হয়েছে দেখে আমি তাকে কিছু খাওয়াতে পারলাম। তারপর তাকে ছেড়ে 
আমি সেই সোজা যে আমাদের মধ্যস্থতা করছিল তার কাছে গেলাম এই কথা 
জানতে যে সেই দয়ালু মহিল] এ বিষয়ে কি করেছেন। তিনি তার শ্বামীকে 
খোশামোদ করে, মান করে, রাগ দেখিয়ে শেষ অবধি আমর] যা চাইছিলাম তাই 
করতে রাজি করিয়ে ছিলেন, অর্থাৎ বন্দীর কোন অঙ্গচ্ছেদ হবে না। কারণ, যদিও 
শিকদার আগেই হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন যে তার হাত কাট! হবে না, কিন্তু তার মানে 
এই নয় যে তার আঙ্গুলগুলো৷ কেটে ফেলা হবে না। 

সুন্দর মুখের এমনিতেই এক ক্ষমত1 তার উপর সে বিবাহের জোর পেয়েছে, তাই 
আন্গুল গুলে! কাটা থেকেও মুক্তির হুকুম হল। আর শেষ অবধি ঠিক হল যে শুধু 
চাবুক মারা হবে। পরে যখন অভিযোগকারীরা জেদ করতে লাগল যে তাকে পুরো 
শান্তিই দেওয়া হ'ক, তথন চুপিচুপি এক রাত্রে তাকে জেল থেকে বার করে দেওয়া 
হল, আর আমার উপর হুকুম হল যে আমি যেন বদ্ধমান [ 88700811 ] শহরে গিয়ে 
তার জন্য অপেক্ষা করি । আমাকে বদ্ধমান হয়েই এমনিতেও যেতে হত। 

ঘিপঞ্চাশত্বম পরিচ্ছেদ 
কেমন করে লেখক নারায়ণগড় শহর ছেড়ে বালিঘাটা শহরের দিকে যাত্র! করলেন । 

বন্দী ছাঁড়। পেয়েছে এই খবর দিয়েই সেই মহিল! আমাকে সেখানে আরও তিন দিন 
থাকতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন যে আমার তখনই রওন। হবার কোন 
প্রয়োজন নেই, আর তা ছাড় আমি কর্দিন থেকে গেলে এই ব্যাপারটা গোপন 
রাখা আরও বেশী লভ্ভব হবে। আমি তাঁর কথামত কাজ করলাম। আমার 



মেবাইীন মানরিকের বজদেশে ভ্রমণ ৮১ 

যদিও সময়ের খুবই অভ্তাব ছিল তবু আমি ভাব দেখালাম যে আমি খুশী মনেই আছি। 
আর তার কাছে আমি এত বাধিত ছিলাম যে আমার সেই সরল ও দক়্ালু মহিলাকে 

দেখান বিশেষ দরকার ছিল যে কৃতজ্ঞতার জন্ত যেকোন অনুরোধ রক্ষা করা যায়। 
তৃতীয় দিন অর্থাৎ শেষ দ্িন আমি শিকদার, তার স্ত্রী আহ যে খোজা আমাদের 
সাহায্য করেছিল সবাইর কাছ থেকে বিধায় নিলাম । তারপর যখন ভোরের আলে সবে 
পাখীদের ঘুম ভাঙ্গাচ্ছে ঠিক সেই সময় আমি চৌত্রিশ লীগ দূরে বর্ধমান শহরের জন্ত 
রওনা হলাম। চতুর্থ দিনে আমি সেখামে পৌছলাম, আর সই পলাতক বন্দীকে নগরের 
দরজার কাছে দেখতে পেলাম । সে এই শহরে পৌছে রোজ এই খানে এসে আমার 
জন্য অপেক্ষা করত । আমাকে দেখব] মাত্র সে এমন খুশী হয়ে শ্বামার দিকে দৌড়ে এল, 
যে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে সে এখনও খ্রীষ্টান হবার ইচ্ছা ত্যাগ করেনি । এই জন্য 
আমি গোপনে ঈশ্বরকে ধন্বা ধিলাম। আমি ভাবলাম যে কাজ আমার কাছে এত 
কঠিন সেই কাজ তার স্বর্গীয় মহিমার কাছে কত সহজ । আর একটু এগিয়ে সরাইতে 
পৌছে আমর] পেই খানে রাত কাটালাম । রাত্রে তার সঙ্গে কথা বলে আমি নিশ্শি্ত 

হলাম ষেবিপদে পড়ে সে ষে প্রতিজ্ঞ করেছিল তা সে রাখবে । সে বলল ধে সে সর্বাস্তঃ- 

করণে এই কথা বলছিল, আর তার এ বিষয়ে কোন দ্বিধা নেই । তাই যদি না হত 
তাহলে সে নিজের দেশে চলে যেতে পারত, কিন্তু এখন দেশের কথা ব! নিজের ম। বা 
ভাইদের কথ! মন থেকে মুছে ফেলেছে । খ্রীষ্ঠান হয়ে যাবার পর নে আমাকে কখনও 
ছাডবে না। আর যদি থ্বামি ওকে্রীষ্টান করতে না চাই তাহলে যেন অস্ততঃ ওকে 
কোন শ্রীগ্রান দেশ অবধি নিয়ে যাই । আমি ওকে বললাম যে ও ব। চাইছে ত1 আমি 
করতে রাজি আছি । আর কিছু দেরী করলে যখন কোন ক্ষতি নেই, তখন লব চেয়ে 
ভান হবে যদি ও আমাদের ধর্মের প্রাথমিক কথাগুলি আমার কাছে শিখে নেয়। আর 

ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন আমর বালঘাট। [ 8%1881,978+ ভাগীরখী নদীর ধারে রঘুনাথ 
গঞ্জ আর জঙ্গীপুরের কাছে বেলিয়াথাট। ? ] পৌছ্বব তখন আমি তাকে এই লব শেখাতে 
আরভ্ভ করব। সেখানে আমি সঙ্গের অন্য লোকদের ছেড়ে যাব । তার! ধর্দি জানতে 

পারে যে নে গ্রা্ান হয়ে যেতে চায়, তাহলে তার। এ কথাও বুঝে ধাবে যে সে আমার 

সঙ্গে যেতে চায়, আর এট] তার। সহজেই আটকাতে পারে। এই জবাবে সে পুরোপুরি 
সন্তষ্ট হছল। 

আমর! তখন সেই সমতল. জনবন্থল আর উর্বর দেশের মধ্য দিয়ে চলতে থাকলাম। 
রাস্তায় জন আর কাদার জন্ত পথ চল বেশ কষ্টকর ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা 
মৃহ্মাবাজার [ 14989019)2287 ] নগরে পৌছলাম। এই নগর গঙ্গার ধারে বালি- 
ঘ্বাট। নগরের অন্ত পারে অবস্থিত। শহর দুটি নামে আলাদা হলেও মনে হয় একই 
শহর, মাঝ থান দিয়ে গঙ্গ। চলে গেছে। 

এদের মধ্যে প্রথমটিই বেশী বড়। এর আয়তনের জন্ত লোকে এর নাম দিয়েছে 
মুন্ুমাবাজার, যার মানে আমাদের ভাষায় বড় বড় হাট আর বাজারের জায়গ]। 

এখানে আমর। তিন দিন থাকলাম। নদী পার হবার আগে আমাদের ঘা কিছু ছিল 
১১] 
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লব চৌকিদার [01309981081 ] বা কাস্টম অফিসের [০896০910০০৪] খাতার 

লেখাতে হল । এই দময়ের মধ্যে আমি এখানে যা কিছু দেখবার জিনিষ ছিল দেখে 
নিলাম | অন্ত জিনিষের মধ্যে যা আমার সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ল ত। এখানকার 
বাজারে সব জিনিষের বিশেষ করে খাবার আর বাড়ি ঘরদোরের জিনিষের প্রাচুর্য । 
এদের মধ্যে ছিল শঘ্য, চাল, তরকারি, আখ, ঘি, অনেক রকমের তেল ইত্যাদি । এদের 
যে কোনওটি দিয়ে কয়েকটি জাহাজ বোঝাই কর যায়। 

এ সব ছাড়া নান! রকম ওষুধ, তামাক, আফিম, আর অসংখ্য এই রকম জিনিষ 
দেখে মনে নানা রকম কথা আসে । মনে হয় এখানে একট৷ শহবেই কত জিনিষের 
প্রাচূর্য, আর ইয়োরোপের বছ জায়গায় এই সব জিনিষের এত অভাব । 

চৌকিদার বা কাস্টম অফিসারদের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর আমর গঙ| 
পেরোলাম। গজ! এখানে পৌনে এক লীগ চওড়। | বালিঘাট। পৌছে, আমি আমার 

হিসাব পত্র মিলিয়ে, সঙ্গেকার চাকরদের পাওন। মিটিয়ে বিদায় দিলাম । আর তার পর 
তখনই নৌক। করে পানা [ 81878 ] যাবার ব্যবস্থা করলাম। যেই আমি পাটন। 
যাবার জন্্ একট! নৌকা ঠিক করেছি তখনই আমার এত তেড়ে জর এল যে তিন 
দিনের মধ্যেই আমি ভাবলাম যে আমার পরকালের জন্ত এর চেয়ে ভাল মৌকার ব্যবস্থা 
কর! দরকার ; প্রায়শ্চিত্ত আর ইউখ্যারিস্টের [:98০1:221600 01 7১81710910095 270 

[09178115 ] অনুষ্ঠান করা দরকার । আমি জানতাম যে আমার পবিত্র সম্প্রদায়ের 

ভ্রাতার। ঢাকা আর পিরিপুরে [5911081] আছেন । তাই আমি সেখানে তার্দের কাছে 
গেলাম | এর জন্য আমাকে সাত দিনের পথ যেতে হল, আর ফেরবার লময় নদীর 
শ্রোতের উজানে বলে চোদ্দ দিন লেগে গেল। জর ছাড়ছিলনা, আর ন্বাভাবিক মৃত্যু- 
ভয়গ্রস্ত হয়ে এ সব কথ আমি আর ভাবলাম ন1। সেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আগি অনেক 
ভান অবস্থায় পৌছলাম। এখানে আমার ফ্রে জুয়ান দেল। ত্রিনিদাদের সঙ্গে দেখা হল । 
ইনি অত্যন্ত দয়ালু আর কর্মঠ যাজক, আর এখানকার অবিশ্বানীর1 একে খুর খাতির 
করে। এখানে এসেই আমি প্রথমে আমার নিজের আত্মার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। 

ভারপর যে যুবককে আমি নারায়ণগড় থেকে এনেছিলাম তাঁর বাপ্টাইজের ব্যবস্থা 
করলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছু সাধারণ ওষুধপজ্জ খেয়েই বার দিনের মধ্যে আমার জর 
ছেড়ে গেল। আমি তখন আবার নিজের পথে যাত্রার ব্যবস্থা করলাম । কিন্তু সেই দময় 
কাউকে শহর ছেড়ে যেতে দেওয়। হচ্ছিল না| খবর পাওয়। গিয়েছিল যে মগরাজ এক 
শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে শহর আক্রমণ করছেন, তাই শহরে আর সীমান্তে সবাই 
অন্ত্রধারণ করছিল । আমার ফিরে যাবার তাই বেশ কয়েকটি বাঁধ! উপস্থিত হল। আর 
এর মধ্যে সব চেয়ে বড় বাধা এই যে পোতুগিজ ক্যাপ্টেন ফ্রানসিক্কো রিবেরো আর 
অধিকাংশ খ্রীষ্টানই তখন সেখানে ছিলেন না| অবশ্য সে অঞ্চলের গণ্যমান্য লোক তার 
জামাই লুইস গোমেজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তার কাছেও সাহায্য চেয়ে- 
ছিলাম কি্ধ তীর সব চেষ্টা সত্বেও আমাকে ক্যাপ্টেন ফিরে না আসা অবধি লেখানে 
থাকতে হল। তিনি এনে নবাবের নায্েবের [ [6816292% ] কাছ থেকে পানপোর্ট 
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জোগাড় করে দ্িলেন। এই সময় নবাব ছিলেন পাদশাছ'র দ্বিতীয় পুত্র স্থলতান 
শাহন্ুজ]। ইনি রাজমহল [ £২৪327)01 ]) শহরে বাম করছিলেন । 

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ 

লেখক এই পরিচ্ছে:দ তার ঢাকা ছেড়ে পুরাতন গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ অবধি যাবার 
বর্ণনা করেছেন । [ অক্টোবর ১৬৪০ ] 

আমি ঢাক [19280 ] বা পোতুগীজ ভাষার যার নাম ঢাক? সেই শহরে সাতাশ দিন 
ছিলাম | আমি যখন এখাঁনে এসে পৌছই তখন আমার মোটেই জর ছাড় ছিলনা বলে 
কোনদিন এই শহর ছেড়ে যাবার আঁশ ছিল ন1। বাধাগুলি দূর ভবা মাত্র আমি গঙ্গা 
নদী বেয়ে যাত্রা আরম্ভ করলাম। অভিজ্ঞ লোকেদের মত নিয়ে আমি পাটন। অবধি 
যাবার জন্য একটি নৌকা ঠিক করলাম । নৌকার পাইক বা দ্াঁড়ীরা একেবারে গ্রথম 
শ্রেণীর ছিল আর আমি চবুতরা [ 01090518 ] অর্থাৎ প্রধান কাস্টম আফিল থেকে 

পাসপোর্ট নিয়ে রেখেছিলাম । কিন্ত আমার এই সব পরিশ্রম বুধ! হল । কারণ সারাদিন 
অন্য ছোট চৌকি আর কাস্টম আফিস পেরোতে লেগে গেল। এখান থেকে পাটনা 
যেতে হুলে ঢাক! আর আঙজারতী [ /2৪1%01 ] শহরের মধ্যে সাত বার যেখানে থামতে 

হয় সেখানকার পব কাগজপত্র জোগাড় হয়ে গেলে পরদিন ভোর বেল] আমরা রওনা 
হলাম । কিন্তু স্রোতের বিপরীত যাচ্ছিলাম বলে আমর। বেশী দূর যেতে পারলাম না। 
প্রথম দিন তাই আমাদের একট] ধর্মহীনদের গ্রাম আমদমপুরে [ 4১004410781, 
তাভের নিয়েরের দামপুর 19410041 ] নোঙ্গর ফেলতে হুল । আমাদের ভাগ্যে লেখা 
ছিল যে সেই দিনই তারা ভার্দের একজন ব্রাক্ষণ ব! যৃতি পুজারীর স্মৃতিতে একট! 
অনুষ্ঠান করবে । এই লোকটার লাধু বলে খ্যাতি ছিল। আগের বছর মৃত্যু তার পাপী 
জীবন যাত্র। শেষ করে দিয়ে শান্তির জন্য তাঁকে নরকে পাঠিয়ে দিয়েছে। 

তীরে পৌছে নৌকাটিকে সামনে পিছনে শক্ত শিকল দিয়ে বাধ! হুল যাতে সেই 
ভীষণ শ্রোতে ভেসে না যায়। তারপর য। পাধারণতঃ এই সব নৌকায় লোকে করে 
থাকে সেই অগ্সাঁরে আমর] তীরে নাষলাম। তীরে পৌছবার আগেই, লোকের ভীড় 
আর হট্রগোল শুনে আমর] পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আন্দাজ করে নিয়েছিলাম যে 
ব্যাপারটা কি হচ্ছে। তাই আমরা সাবধান হয়ে নৌকাটিকে মন্দির থেকে এত দূরে 
বেঁধেছিলাম যেখানে বন্দুকের গুলি অবধি পৌছবে ন।| আমর] ভেবেছিলাম যে আমর! 
এত দূরে থাকলে আর এ ধর্মহীনদের হাশ্যকর কুসংস্কারে আঘাত লাগবে না। কিন্ত 
আমর! ভুল ভেবেছিলাম । আমরা নামামাত্রই তাদের কয়েকজন আমাদের এসে বলল 
যে আমরা যেন দেখান থেকে চলে যাই অথব] নৌকায় উঠে পড়ি । এই দ্বিতীয় প্রস্তাবে 
আমরা বেশ ভক্রভাবে বললাম যে যেই আমাদের পাইকদের খাওয়1 হয়ে যাবে আমরা 
তখনই চলে যাব। এই উত্তর পেয়ে তারা চলে গেল । তারা সন্ধপ্ট হয়ে চলে গেছে ভেবে 
আমরাও যা করছিলাম তাই করতে থাকলাম । কিন্তু ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে রাত হয়ে 



৮৪ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙগালার কথ 

গেল। অন্ধকার হলেই লোঁকের মনে ভাল মন্দ নানা রকম ভাবনা আমে। এ মৃতি- 

পূজকদের ভাবন ছিল তার্দের অনষ্ঠানগুলির পবিভ্রতা নিয়ে। আর যদিও আমরা 
অনেক দূরে ছিলাম তবু ওরা ভাবছিল সেগুলি অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে। তাই তার 
আমাদের তাড়ান ঠিক করল । আর ভ্রুত কাঞ্ করতে গেলে হিংসার আশ্রয় নিতে হয় 

এই ভেবে তার! অন্ধকারে কাপাঁমের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে লোক পাঠিয়ে নৌকাটিকে 

থুলে দিল। এক মুহুর্তের মধ্যেই নৌকাটি ছুটে বেরিয়ে গেল, আর যে সব দীড়ীর' সাঁতরে 
এসে নৌকাটিকে ধরবার চেষ্টা করেছিল তাদের নাগালের বাইরে বেরিয়ে গেল। 

নৌকাতে সেই সময় শুধু আমি ছিলাম আর আমার একজন চাকর ছিল । আমরা ছুজনে 
ছুটো দাড় দিয়ে নৌকার মৃখ মোজা করে ধিলাম, তা নইলে নৌকাটি এত জোরে 
ভেসে যাচ্ছিল যে হয়তো কোন বাপির চরায় লেগে ডুবে যেত। নৌকাটি এত বেগে 
ভেসে চলেছিল ষে আমর! প্রাণপন চেষ্টা করেও তার মুখ তীরের দিবে ঘোরাতে 
পারলাম না। চাদ ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পৃবে হাওয়া আরও বেড়ে ষাচ্ছিল। শ্রো 
আর সেই হাওয়ার বিরুদ্ধে আমর] কিছুই করতে পারলাম না। এপার বা! ওপার কোন 
পারেই নৌকাটিকে নিয়ে যেতে পারব ন দেখে, হার মেনে নিয়ে আমর] লড়াই কর! 
ছেড়ে দিলাম। অবশেষে আমর নল-খাগড়ার একটি চরে এসে লাগলাম, আর আমাদের 
কাছে ষ৷ শিকল ছিল তাই দিয়ে নৌকাটিকে বেঁধে পরদিনের ভন্য অপেক্ষা করতে 
থাকলাম। পরদিন আমাদের দীড়ীর। এসে হাজির হল। তারা সাঁতরাবার সাহপ করেনি 

তীর ধরে হেঁটে এসেছিল । আমাদের দেখতে পেয়েই তাদের মধ্যে একজন কলপী 
ভাপিয়ে নদ্দীতে নামল, আর এক টুকরা শিকল দিয়ে টেনে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে সহজেই 
আমাদের তীরে নিয়ে এল । তারপর গুণ টেনে আমরা যেখান থেকে বেরিয়েছিলাম 
পেখানে ফিরিয়ে নিয়ে এল। এখানে আমাদের রান্নার বাসন আর যে লোকটি সেগুলিকে 
পাহার! দিচ্ছিল তাকে তুলে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম । তখন আমদমপুরের 
বর্বরদের উপর বেশ ঘেন্ন। আর বিরক্তি ধরে গেছে। 

এই ব্যাপারে চুকে গেলে আমর এই বিরাট গ্গ নদী বেয়ে এগিয়ে চললাম 
এদিকে বেশী লোক চলাচল নেই। তাই পাচ দিঁশের মধে) শুধু কয়েক জাতের কুমীর 
[ ০80021365 ০ ০7০০০৫31651 বাদে আর কিছু দেখিনি । এগুলি এক একটি এত 

বিরাট যে দেখে আশ্র্ব হয়ে যেতে হয় । আমর নিজেদের চোখকে প্রায় বিশ্বাস করতে 
পারছিলাম না । তাই এদের আয়তনের বর্ণনা পাটিগণিত আর মাপ জোক জানা 
লোকদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আমি যদ্দি এই বর্ণনা করি তাহলে এত অদ্ভুত 
শোনাবে যে কেউ ত৷ বিশ্বাম করবে না। 

আজারতি শহরের কান্টম চৌকিতে পেশীছিয়েই আমর। রাজধানী ঢাকা থেকে 
আন আমার্দের ফর্যান বা পাদপো্ট পেশ করলাম । এটি দেখে তারা আমাদের কোন 

প্রশ্ন না করেই যেতে দিল । এই নদী ধরেই আমরা আরও নয় দিন এগিয়ে চললাম । 
নদীর ছুই ধার খুব উর্বর | সমানে আমাদের গা! বা ছোট শহর চোখে পড়ছিল। নদীর 
দুইয়ে যতখানি আমর! দেখতে পাচ্ছিলাম লব জায়গায় ফলের বাগান ব। গম, ধান 



সেবাঁটীন মাঁনরিকের বগদেশে ভ্রমণ ৮৪ 

বা তরকারির খেত। যেধানে এই সব নেই “সথানে বড় বড় চরবার জমি, তাতে গঞ্ক, 

মোষ, ভেড়া বা ছাগলের বিরাট বিরাট পাল। কেবল শুয়োর নেই, কারণ শুয়োর এরা 
খায় না। 

এ ছাড়া আমরা গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষও দেখলাম। পুরাকালে এই জায়গা 
গাঙ্গেয় সাআাজ্যের [08059008001] রাজধানী আর প্রধান শহর ছিল। বাংলার 
পাদশার। অর্থাৎ সআাটর1 এখানে থাঁকতেন। 

তারপর, আমাদের খাবার সময় হয়ে গিয়েছিল বলে আমর তীরে নামলাম। 
নাঁযবার পর আমাদের প্রত্যেক সম্প্রধায়ের লোকের] নিজেদের নিয়ম মতে খাবার 

বানাতে আরম্ভ করল। আযাদের মধো কয়েকজন ক্াথলিকর্দের পক্ষে পবিত্র আর 

উচিত নিয়ম মানতাম, কয়েকজন ধর্মহীন মৃতিপূজকদের কুসংস্কারগুলি মানত, আর 
বাঁকি কয়েকজন আবার মুদলমানদের ঘ্বণা আর দুষ্ট নিয়মগুলি মানত। এখন এই সব 
তৈরি করতে. আর তেল মেখে মান করতে (যেমন আমি অন্য জায়গায় বলেছি এশিয়ার 
বেশীর ভাগ লোক খাবার আগে স্নান করে ) আমার সাখীদের সাধারণতঃ ছু তিন ঘণ্ট! 
নাগত। তাই আমি ভাবলাম যে এ বড় বড় প্রাচীর যে গুলির পূর্ব গরিমা এ ধ্বংসে” 
মধ্যে দিয়েও দেখা যাচ্ছিল তারা কত বড় তাই দেখে আসব । এই ব্যাপারে কৌতুহলী 
হয়ে আমি আমার দু জন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে পেই দুর্গের দিকে গেলাম । জায়গাটি নদ? 
থেকে আধ মাইলের কিছু উপর হবে। সেখানে পেছবার আগে আমর! মাঝারী 
উচ্চতার আর একট! দেওয়ালের কাছে পে ীছলাম। এটা বোধয় দুর্গের বাইরে 

প্রাকার | দেওয়ালে একট! ছোট দরজ। দেখতে পেয়ে ভাবলাম যে তাই দিয়ে সহজেই 
ভিতরে ধাওয়া যাবে, তাই সেই দ্বিকে এগিয়ে গেলাম । সেখানে পে ছবার আগেই 
আমর] দরজার কাছে কিছু সেপাই বা সৈন্য দেখতে পেলাম । তার আমাধের জিজ্ঞাস। 
করল, আমর কি চাই | আমি জবাব দিলাম যে আমি এখানে নবাগত, তাই ভাবলাম 
ঘে যখন এদিক দিয়ে যাচ্ছি তখন এই সব পুরানে৷ জিনিদ দেখে যাই । তাতে একজন 
বলল যে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে অনুমতি না পেলে আমি ভিতরে ঢুকতে পারব ন।। 
সে আমার জাতি জিজ্ঞাপা করাতে আমি বললাম যে আমি একজন ফিরিঙ্গি সদাগর 

[5:801015) 59৫8০01]--এই নামেই এ সব দেশের লোক পোতুগিজ ব্যবসাদারদের 
ডাঁকে। আমি তারপর সাধারণ সেলাম করে ফিরে আসছিলাম । কিন্তু সে লোকটি খুব 

ভদ্রভাবে আমাকে বলল যে আমি যেন চলে নাযাই | এখনই একটি লোক ক্যাপ্টেনকে 

খবর দিতে যাবে, আর তিনি নিশ্চয় আমাকে এই অন্থমতি দেবেন। এই কথ শুনে, 
যাতে আমার ব্যবহার অভদ্র ন! দেখায়, তাই অপেক্ষা করা স্থির করলাম। তাছাড়া 
আমি জানতাম যে এদেশের লোকের স্বভাবতই এত ভীরু যে সামান্ত কারণেই 

লোককে সন্দেহ করে। 



৮৬ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

চতুঃপধণশত্তম পরিচ্ছেদ 

এই পরিচ্ছেদে লেখক তার পরবর্তী যাত্রার বিবরণ দিয়েছেন আর গৌড় নগরের ধ্বংলাবশেষের 
যা কিছু তিনি দেখেছিলেন তার বর্ণনা করেছেন। 

তখন একজন প্রহরী সেই অনুমতি আনতে গেল । সে যতক্ষণ ন। ফিরল ততক্ষণ অন্ঠ 
প্রহরীরা আমার ছুই সাথীর একটা পিস্তল আর একট! বন্দুক পরীক্ষা করে কাটিয়ে 
দিল। এই সব অস্ত্রের বিষয়ে এর! বেশী কিছু জানেনা, কারণ মুল সৈগ্কর। সাধারণত: 
তীর ধন্নুক ব্যবহার করে । শুধু এদের মধ্যে নিষ্নশ্রেণীর সৈনিকদের হাতে বন্দুক থাকে 
এফের নাম তোঁপঞ্চি (180808%) | এর] সঙ্গে আর্কবস (এক রকম পুরাঁকালের বন্দুক) 

নিয়ে চলে । এগুলি ভাল করে বানান নয় বলে অস্ত্র হিষাবে ব্যবহার করতে খুব সুবিধা 
হয়না । যে লোকটি অনুমতি আনতে গিয়েছিল সে ফিরে এসে বলল যে ক্যাপ্টেন অন্গু- 
রোধ করেছেন যে যদি আমার খুব ভাঁড়! না৷ থাকে তাহলে যেন আমি তার সঙ্গে গিয়ে 

দেখা করি, কারণ তিনি ফিরিঙ্গিদের (21808588) সঙ্গে কথা! বলতে খুব ভালবাসেন। 
এই অন্থরোধ শুনে আমি তখনই সেই লোকটির সঙ্গে গেলাম। সেই বড় প্রাচীর যা 
দেখে আমার এদ্দিকে আসবার ইচ্ছা হয়েছিল তার কাছে পেীছে আমরা একটা সুন্দর 
পাথরের তৈরি ধনগকাঁকৃতি খিলান দেয়! ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ফটকটির উপর 
পাথর কেটে ফুল পাত ইত্যাদি বানান ছিল। বড় বড় থাম থাকাতে এটাকে খুব গভীর 
আর প্রধান দরজার মত দেখাচ্ছিল । এই ফটক দিয়ে আমর] একটা স্্রন্দর বড় উঠানে 
ঢুকলাম । এখানে শুধু অনেক গুলি ইটের টিপি ছিল। ইটগুলি খুব শক্ত কারণ সবকটিই 
আন্ত ছিল। আমর! যখন সেইদ্দিকে তাকিয়ে ছিলাম তখন যে লোকটি আমাদের নিয়ে 
যাচ্ছিল সে বলল যে আজকাল আর এরকম ইট তৈরি হয়না, একালের লোকেরা এত 
দুষ্ট যে সব জিনিসেই ভেজাল। 

এই নব ভেঙে পড়া বাড়িগুলির মধ্যে দিয়ে হাটতে হাটতে আমরা একটা বড় 
তাবুর কাছে এসে পড়লাম। কুড়ি জন সেপাই সেখানে পাহার দিচ্ছিল। তাদের 
মধ্যে একজনের পোশাক দেখে তাকে তাদের নায়ক বলে মনে হচ্ছিল। সে তার 

লোকেদের ছুই সারিতে দাড় করিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে সেলাম করল। তার 
পর আমার হাত ধরে যেখানে মিরজ1 ছিলেন সেখানে নিয়ে গেল । মিরঞ্জ দ্বিতীয় 
শ্রেণীর অফিসারের মত হবেন। ইনি আর পাচজন মুসলমান খুব মর্যাদাপূর্ণভাবে একটা 
টেবিলের পাশে বসেছিলেন | আমাকে দেখা মাত্র তিনি হেসে বললেন, «মিয়াজি বৈঠো” 
(111917]1 0৪100০) (আমাদের ভাষায় যার মানে হবে “মহাশয়, অনুগ্রহ করে বসুন ।) 

*আপনার কথা শুনে আপনি যতক্ষণ না এসে পৌছন ততক্ষণ আমরা খেতে আরভ 
করিনি । আমি ফিরিঙ্গিদের খুব ভালবামি। তাই আপনাকে অন্থরোধ যে আপনার যদি 
খাওয়] হয়ে গিয়ে থাকে তাহলেও আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন।” তাঁকে খুশী করবার 
জন্ত আমি বললাম যে আমি খেয়ে আসিনি, ( আর একথ! তাও বটে ), কারণ আমি 
ভেবেছিলাম যে যতক্ষণ না খাবার তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ এই সব পুরানো জিনিস দেখে 
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আরও বেশী ক্ষুধার মূখে যাঁর? কিন্ত আপনার দয়াতে যে অভাবনীয় সুযোগ পেয়ে গেছি 
তাতে আমার ক্ষুধাও মেটার আর আপনাকেও সন্ধষ্ট করব | তিনি আমার জবাবে খুশী 
হলেন, আর হেসে বললেন যে আপনাকে তৃপ্ত করবার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এর 
পর কায়দামাফিক ভাবে আর প্রাচুর্ধের মধ্যে খাওয়া দাওয়া আরম্ভ হল । খাবারে 
অজম্র রকমের বন্য আর গৃহপালিত পম্ত আর পাখীর মাংসের সঙ্গে কড়! গন্ধের ভিনি- 
গ্রারে বানান শশা, মুলো, লেবু, কাচা লঙ্কা! ইত্যার্দির আচার ছিল । এগুলিতে ক্ষুধা 
বাড়িয়ে দেয়, আর খাওয়! অনেকক্ষণ ধরে চালিয়ে যাওয়। যায়। আমি অবশ্বী এত 
আধিক্য ্লাস্ত হয়ে পড়েছিলাম । খাওয় হয়ে গেলে অনেক রকম মিষ্টান্ন এল। এগুলি 
যর্দিও পোতুগীজ মিষ্টান্ন, য! পৃথিবীর সবশ্রেষ্ট, তার মতন ভাল নয়, তাহলেও বেশ 
ভাল। তারপর এল নান! রকমের শ্তকনো৷। ফল । এগুলি স্থদূর পারশ্থা বা নিকটবর্তী 
কাশ্শীর থেকে আসে। এদেশের লোকে এগুলি খাবারের পরে খায়। 

তিন ঘণ্ট] পরে শ্রান্ত হয়ে উঠলাম,.আর এই ভোজ এদেশে যাকে মেহমানি বলে 
তা শেষ হল। তারপর আমি সেই ধ্বংসাবশেষ গুলি দেখব ঠিক করলাম । মিরজা 
বললেন যে তিনিও আমার সঙ্গে যাবেন। তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সেই 
বিরাট প্রাচীর দেখালেন । তিনি বললেন যে তার বেড় ছয় ক্রোশ বা আমাদের মাপে 
ছু লীগ । এই প্রাচীরগুলি কুড়ি মিটার উচু আর সাড়ে লাত মিটার চওড়া । এই শক্তি- 
শালী দুর্গ শুধু মজবুত ইটের তৈরি, তাই ছু একটি চূড়া বাদে একেবারে আন্ত আছে। 
এর মধ্যে বাঙালী পাশ বা বাঙ্গালার সম্রাটের প্রাসাদগুলি ছাড়া কয়েকটি বাগানও 
আছে। তাঁদের মধ্যে বড় বড় সুন্দর জলাধার এইগুলি তখন শুকনে! ছিল। তাই 
এগুলি যে বড় বড় স্থন্দর চৌকে। পাথরের তৈরি আর অনেক খরচ করে বানানে তা 
বোঝা! যাচ্ছিল। জলাধারের পাথরের দ্েয়।লের মধ্যে মধ্যে কুলুজিতে দেবতার মৃতি, 
আর তার চারিদিকে পাথরের উপর ফুল পাতার নকৃশা। এদের মিথ্যা শান্সের মতে 
এইগুলিই এদের দেবতার্দের থাকবার জায়গ! | 

এই ঘব পুরানো জিনিস দেখা হয়ে গেলে মিরজ1 আমাকে কয়েকট] কুঠরি দেখাতে 
নিয়ে গেলেন। দেগুলির কোন বিশেষত্ব ছিল না, শুধু এক তাদের গভীরত] বাদে । এ 
গুলির তলায় পথ মতন দেখা যাচ্ছিল ষেন মাটির তলায় অন্ত কোন কুঠরিতে গেছে। 
মিরজ1 আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, “ফিরিজি মহাশয়, (911 চ180898 ), এ গুলির 
জন্তই আ'ম এই ভেঙ্গে পড়! বাড়ির মধ্যে বাস করছি।” তিনি বললেন যে মাস তিনেক 
আগে একজন মেষপালক একট] ভেড়া হারিয়ে ফেলে এইথানে সেটা খুঁজতে এসেছিল । 
এই সব ভাঙ্গা বাড়ির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে ভেড়াটাকে দেখবার জন্ত একট! দেয়ালের 
উপর উঠেছিল । দেঁয়ালট। বর্ষায় বেশ ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাই সেই দেয়ালের একটা গর্তে 
সে তিনটি তাষার পাত্র দেখতে পায়। কিন্ত সে গুলি দেয়ালের গায়ে এত শক্ক করে 

বসান ছিল যে সে সেগুলোকে নড়াতে পারেনি । এগুলি ষে আসলে কি তা সে আন্দাজ 
করে নিয়েছিল, তাই সে ভেড়া! খোঁজ। ছেড়ে দিল আর ভাবল যে ভাগ্য তাকে মেষ 
পানক থেকে বড়লোক বানাতে চায়। 
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তাঁর মমে আর তখন শান্তি ছিলনা, আর সে নানা রকম কথা ভাবছিল । তারপর 
সে তার বাবার কাছে গিয়ে তার আবিষ্কারের কথা বলল। গভীর রাত্রে উপযুক্ত যন্ত্- 
পাতি নিয়ে এসে তারা ভুজনে শাবল ইত্যাদি দিয়ে সেই তিনটি বন্ধ তামার পাত্র 
দেয়াল থেকে বার করল । তার মধ্যে ছুটি পান্র এত ভারি ছিল যে তারা ছুজনে সেটি 
তুলতে পারল না। তাই তার] একট] বাকের খোজে গেল | বাঁক দিয়ে ছুজন লোক 
একটা ভারী জিনিস বইতে পারে । এটা একটা শক্ত বেত যাকে বাঙালীর! বাঁশ 
[ 8875৪ ] বলে আর পোতুগিজরা বসে ব্যান্থ। এই কাজের জন্য যে বাশ ব্যবহার 
হয়, তা একজন মাঙ্গষের পায়ের মতন মোটা । এই বাশ আর একট মোট! দড়ির 
পাহায্যে তারা ছুবারে সেই পাত্র দ্টিকে নিয়ে গেল ছোটটি ভারা আগেই নিয়ে গিয়ে- 
ছিল। ঘরের দরজা বন্ধ করে বাপ ছেলেতে তাঁদের কৌতুহল মেটাতে আরম্ভ করল। 
প্রথমে তার! বড় পাত্রটিকে খুলল । তাতে শুধু সোনার টাকা বা টঙ্ক৷ [ 180885 ] ভর! 

ছিল। সোনার এক টঙ্কা তেরটি রূপার মুদ্রার সমান। এত ধনের রাশি দেখে সেই 
সরল চাষীরা এত অভিভূত হয়ে গেল যে তারা! আর ছোট পাত্রটি খুলে দেখল না, 
যেন এতেই তাদের ওদাপীন্ত এসে গেছে । বোধ হয় তার] ভেবেছিল যে ছে?ট পাত্র- 
টিতেও এ একই জিনিস আছে । কিম্বা হয়তো দরিদ্র থেকে হ্ঠাৎ বড়লোক হয়ে গিয়ে 
তাদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল আর তাদের বিচার শক্তি কমে গিয়েছিল। তাই এত ধন 
তার কি করে ভোগ করবে ঠিক করতে না পেরে তারা ভাবল যে ঢাকার নবাব 
যিনি এই অঞ্চলের ভাইপরয় তাঁকে খবরট। দেবে । আগেই বলেছি যে লেই সময় 
ভাইসরয় ছিলেন মছ্ামুঘলের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান শাহস্থজা | তার দরবার আর 
থাকবার জায়গা ছিল এখানে থেকে কয়েক দিনের পথ [প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার ] 
রাঁজমহলে | তাই সেই এশ্বরধ মাটিতে পুঁতে রেখে বাপ রাজমহুল গেল আর ছেলে সেই 
খানেই পাছার! দেবার জন্য রইল । রাজমহুল পৌছে প্রথম কয়েকদিন নে রাজপুত্রের 
দেখা পেল না। তারপর তার ভাগ্য গুনে রাজপুত্র একদিন দামী-*.আর উৎসবের 
পোশাক পরে শহরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সেটা একট] আনন্দের দ্িন। 
সেদিন তিনি সম্রাটের দরবার থেকে খবর পেয়েছিলেন যে তীর একটি সুন্দরী মেয়ের 
সে বিয়ের ঠিক হয়েছে। মেয়েটি দরবারের একজন বড় ওমরাহ'র [পারশ্য রাজবংশের 
মিরজা রুস্তম সফাভি ] মেয়ে। রাজপুত্র একে খুব ভালবাসতেন ৷ এই সময় সেই 
লোকটি কথ! বলবার স্থযোগ পেয়ে রাক্দপুত্রকে সেই ধন আবিষ্কারের খবর দিল | 
ঠিক এই সময় এই থবর পেয়ে রাজপুত্র এটাকে একটা স্থুলক্ষণ বলে ধরলেন। তিনি 
ভাবলেন যে তার বিবাহিত জীবন সখময় হবে । রাজপুত্রদের কাছাকাছি খোশামোদে 
লোকেদের অভাব নেই । ভারা সথযোগ মত কথা বলে । তারা সব ভবিষ্যদ্বাণী করতে 
জাগল যে এই ছুই ঘটনার সংযোগ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাছে যে ওখানে আরও ধন 
আবিফ্ার হবে | রাজপুত্র খুশী হয়ে হাসিমুখে সেই গায়ের লোকটির সঙ্গে যিঠি করে 
কথা বললেন । তিনি তাকে পুরস্কার আর সম্মান সথস্ধে নিশ্চিন্ত করলেন, তার পর 
ন্্কুম দিলেন যে তাকে তখনই একট] খেলাত দেওয়া ₹*ক। তারপর মির্জা কাছাকাছি 
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ছিলেন বলে তাকে হুকুম দেওয়া হল যে তিনি যেন কিছু সৈন্ক আর চারটি কোনা 
মিয়ে তখনই রওনা হন । যেমন আগেই বলেছি কোসাগুলি যুদ্ধের নৌক1। এগুলি 
খুব ক্রুতগামী আর গঙ্গার ছুই ধার পাহারা দেবার ভন্যা ব্যবহার তয় । এই ছকুম পেকে 

মির্জ| সেই গ্রামের মেষপালকের সঙ্গে ছোট একটি গ্রামে এসে পৌছলেন। গ্রামে 
মাত্র পনর ব1 কুড়িটা কুঁড়েঘর হবে। মেষপালক তখন পোশাকে একেবাবে দরবারী 
হয়ে গেছে। র 

এখানে পৌছে সে নিজের বাড়িতে ঢোকবার আগে পাড়াগেয়ে কায়দায় ছেলেকে 
চেঁচিয়ে ডাকল। পোশাক যত তাড়াতাডি বদলান যায়, শ্বভাব তত তাড়াতাড়ি 
বদলায় না। তার ছেলে বাপের গল] চিনতে পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু হঠাৎ 
বাপকে দরবারী পোশাকে দেখে কাছে আনতে সাহস করল না, আর একেবারে অবাক 
হয়ে দাড়িয়ে রইল | এতে সবাই খুব মজ1 পেল। 

শেষ কালে বাপ গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তার! মাটি থেকে পাত্র 
গুলি তুলে মির্জার হাতে দিয়ে দিল। তিনি আর সেগুলি পরীক্ষা না বরে সকলের 
সামনে সীল করে দিলেন; আর তারপর সেগুলি পাঠিয়ে দিয়ে বাপ আর ছেলেকে 
নিয়ে নৌকায় উঠলেন । ওদের নিয়ে যাবার হুকুম ছিল। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে 
যাওয়াতে মির্জা বেশ খুশী ছিলেন। 

কষেকদিনের মধোই তার। রাজমহলের বন্দরে পৌছলেন । সেখানে পৌছে তার" 
বন্দুকের আওয়াজ করে সেলাম জানালেন যাতে লোক জড় হয়ে যায়, আর তাদের 

পৌনবার খবর সব জায়গায় ছড়িয়ে যায়। তারপর তার] ভীড়ের মধো দিয়ে গিয়ে 

রাজপুত্রের প্রাপাদদে পৌছে পাত্রগুলির ভার দিয়ে দিলেন । নবাব সীল মোহর গুলি 
দেখে মির্জাকে জিজ্ঞাসা করলেন এর মধ্যে কি আছে। মির্জ1 বললেন যে রাজপুত্রের 
দেখার আগে তাঁর এগুলি পরীক্ষা করে দেখবার সাহস হয়নি । তিনি তখন বড় ছুটি 
পান্রকে তখনই খোলালেন। গায়ের লোকটি যা বলেছিল সে কথা সব দত) দেখে 
তিনি নিঃসন্দেহে খুব খুশী হয়েছিলেন, তবে রাঞ্জকীয় গাভীর্ষে তার এই আনন! লুকান 
ছিল। যখন পাত্র ছুটিকে একট। কার্পেটের উপর খালি কর] হ'ল, তখন তাইতে ছুটি 
ছোট শপ তৈরি হয়ে গেল। সকলেই সেই গ্রামের লোক ছুটির সরলতা দেখে অবাক 
হয়ে গেল। তারপর দেখ! গেল যে ছোট পান্রটি খুব দামী মণি মৃক্তায় ভরা। 
আলোতে ধরে দেখ গেল যে প্রতোকটি মণি তার নিজের জাতের মধ্যে সব চেয়ে ভাল । 
কতগুলি আবার ম্লাপে এত বড় যে অনেক অভিজ্ঞ জন্রী এগুলি দেখে অবাক হয়ে 

গেল । তবে মণি গুলির দাম সম্বন্ধে জুরীদের এত বিভিন্ন মত ছিল যে মির্জা! আমাকে 
স্থির টাকার সংখ্যা বলতে রাজি হননি । কিন্তু আমার কৌতুহল দেখে তিনি শুধু তিন 
জন জন্ুরীর মত আমাকে বলেন। এর! তিনজন রাজপুত্রকে একই দাম বলেছিল । 
তার! বলেছিল যে তাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে এই মণি মুক্তার দাম তিন কোটি টাক]। 

কিন্ত এত ধন পাওয়া সত্বেও বাঁপনাঁর শেষ হল না, কারণ মানুষের বামনা কখন 

ধনে সন্তষ্ট হয় না, আর এখানেতে! এই কথ। ভাববার যথেষ্ট কারণ ছিল যে যখন 
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এখানে এত ধন পাওয়া গেছে, তখন হয়তে। আরও ধন এখানে লুকানো আছে। তাই 
মিরজার উপর হুকুম যে এ জায়গায় দবট। খুঁড়ে দেখতে, যেন কোন গুপ্তধন পড়ে না 
থাকে। 

মিরজ। বললেন, “এই জন্যই আমর]1 এই সব গর্ভ খোড়াচ্ছি। আর যারা এই সব 
গর্ত খুঁড়ছে সেই হতভাগ! মজুরদের ঘাম, আর যাদের ঘর থেকে ধরে এনে এই কাজে 
লাগান হয়েছে তার্দের বিরক্তি ছাড়া আর কিছু এখন অবধি পাওয়। যায়নি ।” 

এই কথা বলে লেই মাননীয় ভদ্রলোক তার কাহিনী শেষ করলেন। আমি তখন 

তার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের নৌকাতে ফিরে এলাম । 
তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল বলে সে রাখে আমরা সেখানেই রইলাম। পরদিন 

ভোরে বেরিয়ে আমর! চতুর্থ দিনে রাঁজমোল [ 7২818101 ] শহরে, বা হিন্ুস্থানী 
উচ্চারণে যাকে রাজমহল [ [২৪1)61)61] ] বলে সেখানে পৌছলাম। 

পঞ্চপঞ্ধাশত্তম পরিচ্ছেদ 
এই পরিচ্ছেদে লেখক নিজের যাত্রার আর রাজমহল শহরে ও তার পরে পাটন৷ অবধি 

কি ঘটল তার বর্ণন1 করেছেন। [ অক্টোবর-নভেম্বর ১৬৪০ ] 

গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখে আমার সেই কথা মনে পড়ল যে কাল দব জিনিসকে 
গ্রাস করে।*"' 

আমাদের যাত্রী তখনও শেষ হয়নি, তাই আমর চলতে থাকলাম। রাজমহল 
অবধি নদীর শ্রোতে কেবল বড় বড় ঘৃণি ছিল বলে আমাদের নৌকার মূখ কেবল ঘুরে 
যাচ্ছিল। রাজমহলের বন্দরে আমরা এক সজে দু হাজারের উপর নৌক। দেখলাম। 
সেখানে নবাব রাজপুত্রের দরবার ছিল বলে কাছাকাছি অঞ্চল থেকে নৌকাগুলি 
এখানে এসে জড় হয়েছিল। এই দব নৌকার ভীড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আমরা 
চবুতর1 বা কাস্টম আফিসে পৌছলাম। এখানে সব নবাগত নৌকার নাম খাতাক়্ 
লেখাতে হয়, আর নৌকাগুলি পরীক্ষা করা হয়। আমাদের পালা আসা অবধি 
আমাদের এথানে অপেক্ষা করতে হল, তারপর তারা আমাদের বিন] শুদ্কেই শহরে 
ঢোকবার অনুমতি দিল। শহরটি গঙ্গার ধারে এক লীগ বিস্তৃত। আর এই পুরে! এক 
লীগে নৌকার এত ভীড় যে ছোট একটা বাঁধার জায়গ পাওয়াও শক্ত । কিন্তু ভীড়ের 
মধ্যে দিয়েও বু ছোট ছোট নৌকা] আর ভিঙ্গি [7018069 ] এমন ভাবে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে যেন তার1 শহরের কোন রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে । এই সব ডিজি 
ইত্যাদিতে লোকে শহুরে যে সব জিনিস পাওয়া যায় তাই বিক্রি করে বেড়ায়। 
মনে হুয় ঘেন জলের উপর আর একটি শহর। নৌকাগুলিতে অনেক রকম খাবার 
নিস পাওয়! যায়, আর সেগুলি খুব সম্তা । আমি ভেবেছিলাম ঘে পৌছবার ছুদিনের 
“ধ্যেই এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু নবাবের চবুতর! বা কাস্টমের চৌকি থেকে 
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এত রকম বাধ! পেতে লাগলাম যে আমাকে নয় দিন এখানে থাকতে হুল । তারপর 
যখন পাওনা চুকিয়ে আর পাসপোর্ট, যা! ছাড়া এই বন্দর থেকে যাওয়। যায় মা, পেয়ে 
এই অসংখ্য কেরাণীদের হাত থেকে রেহাই পেলীম তখন মনে হল যে একটা বড় 
কাজ সারলাম। | 

অবশেষে এই শহরের ছট' কাস্টম অফিসের ভিতর দিয়ে গিয়ে আর চোদ্দ বিয়া 
মাশুল দিয়ে আমর1 আবার এই বিরাট নদী বেয়ে রওন। হলাম আর পয়কীন [ ৮০১- 
081] গ। যেটা মৃঙ্গেরের নবাঁবের এলাকার প্রথম গঁ সেইখানে পৌছলাম।... 

[ মানরিকের বাঙ্গাল দেশের ভিতর দিয়ে যাস্রার কাহিনী এখানেই শেষ হল। 
এর পর তিনি আগ্রা, লাহোর পারস্য ইত্যাদি হয়ে তার দেশে ফেরার কথ! বলেছেন ।] 

[ সমরট শাহজাহান কয়েকটি কারণে তার রাজত্বের প্রথম দিকে পোতুগীজদের উপর 
অসন্তুষ্ট ছিলেন। রাজ্য লাভের পাঁচ বছর পরে ১৬৩২ গ্রীষ্টাবে তিনি তাঁর একজন সেনা- 
পতি কামিম খানকে পোতুগিজদের হুগলির বসতি ধ্বংস করতে আদেশ দেন। মানরিক 
নিজে সেই সময় আরাকানে ছিলেন । ভ্রমণ কাহিনীর শেষে মানরিক, হুগলি ধ্বংসের 
আর সেখানকার পোতু গীক্জ অধিবাসীদের নিগ্রহের যে বিবরণ শুনেছিলেন, তার বর্ণন! 
করেছেন। মানরিকের নিজের ধারণা যে পোতুগিজ জলদস্থ্যরা একজন সন্ত্রস্ত মুল 
মহিলাকে আরাকানে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলেই শাহজাহানের পোতৃ'গীজদের উপর 
রাগ ফেটে পড়ে। সেই মহিলার সে মানরিকের দেঁখ। হয় ও তাকে তিনি খ্রিষ্টান ধর্মে 
আনতে সমর্থ হন। এই অংশটুকুর অনুবাদ নীচে দেওয়। হল। ] 

অশীতিতম পরিচ্ছেদ 

এর আগের পরিচ্ছেদ বণিত ঘটনার পর রাজপুত্র খুরম ( 00171012০) নিজের সৌ- 
ভাগ্যের বলে তার পিতার সিংহাসন অধিকার করলেন, আর মুঘল সাম্রাজ্যের মুকুট 
পরে পাদশ। (বা আমরা যাকে সম্রাট বলব ) হয়ে একছত্র অধিপতি হয়ে গেলেন। 
(১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবর হুকুম দেন যে তাকে পাশ] বলে ডাকা হবে । তার আগে মুঘল 
রাজাদের অর্থাৎ তৈমুরের বংশধরদের, মিরজা বলা হত । ) ভাইদের ও আর এক ভাই- 
পোর বিরুদ্ধত্া থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন, তবে তিনি এত নিশ্চিন্ত ছিলেন না যে 
তখনই তার পূর্বেকার শপথ মত হুগলি শহর ধ্বংস করেন । তাই কয়েকবছর নিঝর্ধাটে 
কেটে গেল। যে সব কর্তার] হুগলির শানলক ছিলেন তার! যদ্দি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে 
চলতেন তাহলে হয়তো৷ আরও কয়েক বছর এমনিই কেটে যেত। এদের উচিত ছিল 

ষে তার সম্রাট হওয়। মাত্র একজন প্রতিনিধিকে ভাল একটি আদ্দিয়া বা! উপহার নিয়ে 
সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান ও তার বশ্যত। শ্বীকার করা। কিন্তু 
এই সব ভন্রুলোকের। শুধু নিজেদের টাক] ছাড়া আর অন্ত কিছুর কথা ভাবতেন না। 
তাই তাঁরা ঠিক দেই রকম ব্যবহার করলেন যা পাডাগেয়ে লোকটি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে 
করেছিল (কোন প্রচলিত গল্প হবে )। এই সব ভন্রলোকের। ভাবলেন বুঝি বা! সম্তাট 
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নিজেই এসে এদের হাতে চুমা খেতে বাধা হবেন । তাই তারা কয়েকজন পাদরির এই 
বিষয়ে উপদেশ কানে তুললেন না। কয়েকজন অভিজ্ঞ হিন্দু ও মুসলমান যাদের সঙ্গে 
এদের ব্যবসার সম্পর্ক ছিল তাদের কথাও শুনলেন না। তাই সগ্তাটকে এই প্রয়োজনীয় 
অম্মান জানান আর হয়ে উঠল না । এ ছাড়া লম্রাটের কাছে এই নালিশও পৌছেছিল 
যে হুগলির পোতুগীঞ্জর ভিয়াঙ্গার পোতুগীজ যার! তার শত্র মগরাজার চাকরি করে 
তাদের সঙ্গেও খোলাখুলি ভাবে বাবন! করে। এদের ব্যবস্থা ছিল যে মগের তাদের 
জেলিক্াতে করে হুগলিতে এসে তাদের দেশে ষে সব জিনিস পাওয়] যায়ন৷ ত1 
নৌকাতে তুলে নেবে আর তারা ষে সব লোকরদের বন্দী করেছে তাদের নাবিয়ে দেঁবে। 
শুধু বিদেশী পোতু'গীজ নয়, হুগলির দেশী লোকেরাও এই সব বন্দীদের দাস হিসাবে 
কিনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে চালান করত। এই আর অন্ত কয়েকটি কারণে সম্রাট 
ঠার শ্বশুর নবাব আসফ খানকে হুকুম দেন যে তিনি যেন ইপ্ডিয়ার ভাইসরয়কে লেখেন 
যে ভাইপরয় যেন ছুগলির পোতুীজদের শান্তি দেন। কিন্তু ভাইসরয় এদের কিছুই 
করতে পারতেন না, কারণ হুগলি তার শাসনাধীনে ছিলন] (হুগলি কে পোতু'গীজ 

ইও্ডিয়ার মধ্যে ধর1 হত ন1। ভাইসরয়ের নিযুক্ত কোন শাসক সেখানে থাকতেন না। ) 
'ভাইসরয় তাই চিঠি পেয়ে জবাব দিলেন যে এই সন পোতু'গীজর' তার রাজার চাকরি 
থেকে অবসর নিয়ে বিদেশে বাস করছে । তাই এদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। 

এই সব নান] কারণে বাঙ্গালার পোতুগীজদের উপর সম্রাটের বিরক্তি বেড়ে গেল। 
তবে তার শ্বশুর আসফ খান পোতুগীকঞ্জদের ভালবাসতেন । তিনি তাই ব্যাপারটাকে 
কোন রকমে সামলিয়ে রাখতেন | কিন্তু ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে নিয়তির বিধানে এক ঘটন? 
ঘটল । সে বছর দ্িগে! দ1 সা নামে একজন পোতুগীজ ক্যাপ্টেন কিছু মগ আর কিছু 
পোতুগীজ জেলিয়ার একটি নৌবাহিনী নিয়ে আঙ্গারকেল (0£819816 ) বন্দর 
থেকে এক অভিযানে বেরোল । আমি তখন ভিয়াঙ্গাতে ছিলাম । যুবকটি খুব সাহমী 
ভিল। তাই সে সাবধান হবার চেষ্টা না করে, দুঃসাহস আর বাহাদ্বরী দেখাবার লোভে 

সাধারণ বিবেচনার লীম! ছাড়িযে প্রধান শহর ঢাক? থেকে কয়েক লীগ দূরে একটা 
বড় গ(কে আক্রমণ করল । এত আগে অবধি কখনও শত্র জাহাজ আসেনি, তাই এখান- 
কার লোকেরা এই ব্যাপারে একেবারে নিঃশঙ্ক থাকত। 

কিন্তু সংসারের অন্য ব্যাপারে যেমন, তেমনি নিরাপত্তার ব্যাপারেও কোন 
নিশ্চিস্ততা1 নেই । তাই তারা যখন কোন রকম আশঙ্কার মধোই নেই, ঠিক সেই সময় 
এই শত্রু জেলিয়ার। তাদের হঠাৎ আক্রমণ করল। জেলিয়ার লোকের] রাশি রাশি 
লুটের মাল ফ্োগাড় করল। এই লুটের মধ্যে একজন বড়ঘরের হ্বন্দরী মুঘল মহিলাও 
ছিলেন । তিনি তার মেরে আর শ্বাশুড়ীর সঙ্গে একট! ঢাক গাড়ীতে কয়েকজন ঘোড়- 

সওয়ার আর চাকরের সঙ্গে নিরাপদ জায়গার খোজে পালাচ্ছিলেন। সৌভাগ্যবশত্ঃ 
কয়েকজন পোতুগীজ সৈন্ত তাদের দেখতে পায়, আর জেলিয়াতে নিয়ে আসে । তাদের 
ধন্দীধশার সময় করুণাময় পিতা এই ইচ্ছা করেছিলেন যে তারা শ্রীষ্টান হবেন ও তাই 
সৈই নারকীয় শত্রুর ( শয়তানের ) মুষ্টি থেকে নিজেদের আত্মাকে মুক্ত করবেন। 
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শত্রুর সম্পত্তি দিয়ে পোতৃর্পীজ নৌকা] গুলি এত ভারী হয়ে গিয়েছিল যে ঢাকার 
নৌবাহিনীর নজরে আসবার আগেই তারা তাড়াতাড়ি সরে পড়ে নিজেদের বন্দরে 
ফিরে এল। তার! নৌক। সাজিয়ে, পতাক1 উড়িয়ে, তাদের যত বন্দুক ছিল সব কটি 
দিয়ে শব করতে করতে এল, যাতে সবাই বুঝতে পারে যে তার] খুব দাষী লুট 
নিয়ে ফিরছে । এবারে যেহেতু তার! বিশেষ ভাবে লুট এনেছিল তাই তারা খুব 
আনন্দ আর উতনব করতে করতে নৌক] থেকে নামল । বিজয়।র1 লুটের খুশীতে এক 
ধিকে দিয়ে নাবল আর বন্দী আর দাসের কাদতে কাধতে অন্য দিক দিয়ে নামল। 
তার পর সব লুটের জিনিস, বিশেষ করে এ মুঘল মহিলাদের প্রদর্শন কর? হল। এ'র। 
নিজেদের হঠাৎ অবস্থা বদলে যাবার ছৃঃখ চেপে রাখতে পারছিগেন না । এই দেখে 
সকলের মনে করুণার উদ্রেক হল । একজন কাপ্টেন তে শুন্দরী মহিলাটিকে দেখে 

এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে তাদের কষ্ট দূর করবার জঙ্য যথা সম্ভব কঃতে লাগল। সেতাদের 
খুব খাতির করে নিজের এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গেল । কিন্তু এই যুবকের হাদয় তখন 
কামদেবের বাণ খেয়ে একেবারে হারিয়ে গেছে, তবে 1কস্ত তার মনে কোন সংযম ছিল 

না, তাই সে তার বন্ধুর সাছাধা পাবে ভেবে সেই রাত্রেই মছিলার্টির কাছে গেল। কিন্ত 
যখন দে জোর করে তাই আদার করতে চাইল য। যুক্তির অগম্য তখন তে সেই অসভ্য 

( অগ্রীষ্টান অর্থে ) মুঘল মহিলার কাছে সেই ব্যবহার পেল যা সঙ) রোমান মহিলার 
কাছে টাবকিন [181511, শেকৃসপিয়ারের [২৪০০ ০ 1,0079০]| পায়ণি । রোমান 
মহল] বেইজ্জতের পর আত্মহত্যা করেছিলেন, আর এই মহিল। বললেন যে বেইজ্জতের 
আগে যেন তাকে মেরে ফেল। হয় । তারপর ঘখন তিনি দেখলেন যে আর বাধা দেওয়া 
তাঁর শক্তিতে কুলোবে না তখন তিনি তার লম্পট প্রেমিককে বললেন যে তিনি 
স্বেচ্ছায় তার লালন। পুর্ণ করবেন । এই বলে তার জাভ নিজের দাতের মধ্যে নিয়ে 
তিনি তার অর্দেকটা কেটে নিলেন । তাইতে সেই অসৎ যুবকের কাম বাসন। নিভে 
গেল, আর তিনিও তার হাত থেকে ছাড়ান পেলেন । আর যদ্দিও তাঁকে তখন গ্রাণ- 
দণ্ডের জন্ত পাঠান হল, কিন্ত পবিত্র চিন্তার স্বর্গীয় প্রেমিক তাঁকে এমন অদ্ভুত ভাবে 
মৃত্যুর হাত থেকে বাচালেন যা ম্বপ্রেও ভাবা যায় না। সেই হুর্মকারীর জীভ কেটে 
নেওয়াতে এত রক্ত পড়ছিল যে কেউ তা! থামাতে পারছিল না । তাই ( তার মৃত্যু 
আসন্ন জেনে ) তাকে কনফেগ করাবার জন্য আমাকে ভাড়াতাড়ি মাঝ রাত্রে ডেকে 

পাঠান হল। আমি যখন বাস্ত হয়ে সেখানে যাচ্ছি তখন সমুদ্রের ধারে উজ্জ্বল জ্যোৎস্সা- 
তে কয়েকজন লোককে রাস্তা থেকে একটু দূরে হেঁটে যেতে দেখলাম। তাদের মধ্যে 
থেকে কান্নার শব্ধ পেয়ে আমি আর আমার সঙ্গে যার! ছিল সেইর্দিকে গেলাম । আমি 
কে দেখতে পেয়ে তার! তার্দের বন্দীকে ছেড়ে এক পাশে সরে গেল যাতে আমি তাদের 
চিনতে না পারি। তখন মেই হতভাগ্য ব্যক্তি ধার হাত পিছ মোড়া করে বাধা ছিল 
আমার দিকে এলেন। আমি দেখলাম ষে তিনি একজন মেয়ে। তিনি কে জিজ্ঞাস। 

করাতে চোখের জলের জন্ভ ভিনি কোন জবাব দিতে পারলেন না! আমার সঙ্গীর 

তার হয়ে আমাকে উত্তর দিল। এই গুনে আমি তার হাতের বাঁধন থুলিয়ে দিলাম, 
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আর তাকে সামান্ত কিছু সাস্বনার কথা বললাম । তারপর তার অঙ্থমতি নিয়ে আমি 
ষ্টান সম্প্রদায়ের অগুজিল (ম্যাজিস্ট্রেট) খিনি আমার সঙ্গে ছিলেন তার সঙ্গে সেই 
মহিলাকে প্রথম যে বাড়ি পেলাম তাঁতে ছেড়ে গেলাম ॥ তারপর আমি কনফেমন 
নিতে গেলাম । আহত লোকটি তখন অনেক ভাল ছিল, আর আশঙ্কার কোন কারণ 
ছিল না। তাই পাছে কথা বললে তার ক্ষতি হয় তাই আমি তখনই তার কনফেসন 
না নিয়ে পরে আসব বলে চলে এলাম । তারপর আমি পেই মুঘল মহিলাকে যেখানে 
ছেড়ে এসেছিলাম সেখানে গেলাম । আমাকে দেখেই তিনি খুব কাদতে লাগলেন । তার 
জন্য তার। যে কার্পেট দিয়েছিল আমি তাকে ভার উপর উঠে বলতে বললাম, আর 

তাকে আশ্বাস দিলাম যে কেউ তার কোন ক্ষতি করবে না| কিন্ত তিনি খুব ঘাবড়িয়ে 

ছিলেন, আর নিজের ভাবন! ভোলবার জন্য তার শ্বাশুড়ী আর মেয়ের কি হয়েছে তাই 
জানতে চাইলেন । আমি বললাম যে তার। বেশ ভাল আছেন, ব্যস্ত হবার কোন কারণ 
নেই, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি. তাদের তার কাছে আনিয়ে দেব। তার] সবাই 

একসঙ্গে সসম্মানে থাকতে পারবেন । তিনি তখন আমাকে তার বন্দী হবার ঘটন। আর 
তিনি কে তাই বললেন । তিনি বললেন যে তার পিতা মিরজ1 হাজারী, অর্থাৎ যার 

মানে আমি আগেই বলেছি হাজার ঘোঁড় মওয়ারের নেতা । তার বিয়ে হয়েছিল এক- 

জন মিরজার সঙ্গে যিনি ছু হাজার সওয়ারের নেত1। যেখানে পোতুগিজর। তাঁকে বন্দী 
করে মেই জায়গ! তার শ্বামীর এলাকাভুক্ত । সেখানে তিনি ঢাকা থেকে মাত্র দশদিন 
আগে এসেছিলেন । তিনি ঢাকাতেই থাকতেন, কিন্তু তার স্বামী যিরজাকে সম্রাটের 
বড় ছেলে রাজকুমার দ্ারাশিকোহ ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই সেখানে যাবার আগে 
তার স্বামী তাকে তার শ্বাশুড়ীর কাছে থাকতে পাঠিয়ে দেন। কাধতে কাদতে এই 
সব দুঃখের কথা বলতে বলতে সেই মহিল1 শোকে মুছিত হয়ে পড়লেন। [তিনি ছূর্বলতার 
জন্ত মৃছিত হয়েছেন ভেবে আমি খানিকট| নির্যাস (5597০6) আনতে দিলাম । এটা 
আমাকে একজন পাঠিয়েছিল। তার জ্ঞান ফিরে এলে যখন এট! তাঁকে একটু থেতে 
বললাম তিনি খেতে রাজি হলেন না। আমি তখন শপথ করে বললাম যে এতে 
শুয়োরের কোন অংশ নেই | এ দেশের অনেক মুসলমানের বিশ্বাস যে খ্রীষ্টানদের সব 
খাবারে শুয়োরের মাংস ষ। মুমলমানদের নিষিদ্ধ তাই মেশান থাকে। 

পরধিন আমি একজন বৃদ্ধ আর বিচক্ষণ পোতুগীজ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা 
বললাম। ইনি এখানে তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে নিয়ে ছিলেন । আমি তাঁকে ভগবানের 
নামে অহরোধ করলাম যে তিনি যেন এই তিন জনকে তার বাড়িতে থাকতে দেন । 

তিনি সহজেই রাজি হয়ে যাওয়াতে আমি ছুটে! পালকি আনিয়ে তার্দের ক্যাপ্টেনের 
বাড়িপৌছে দিলাম । এই সব প্রাথমিক কাজ হয়ে গেলে আমি কয়েকবার গিয়ে তাদের 
সাত্বন! দিলাম। আমি তাদের বোঝালাম যে ঈশ্বরের ইচ্ছ! ছাড়া কিছুই ঘটেন। | ঈশ্বর 
তাদের বাড়ি আর দেশ থেকে এই জন্ত নিয়ে আনতে দিয়েছেন যাতে এই ভাবে তাদের 
আত্মা মেটন্ ব তার! যাকে শয়তান বলেন তার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। 
সীঁদের প্রফেটের কথায় বিশ্বান করে তারা এই শয়তানের হাতে পড়েছিলেন । সেই 



সেবাসীন মানিকের বজদেশে ভ্রমণ ৯৫ 

মহিলার! কোন রকমে সহা করে এই সব কথা গুনতেন। বিশেষতঃ সেই বুদ্ধ! ধিনি 
একজন গৌড়া মুমলমান ছিলেন তার এই সব কথা অসহ্য লাগত। কিন্ত তিনি বিচক্ষণ 
মহিলা ছিলেন বলে আর যুক্তিপূর্ণ কথ] বলতেন বলে আমি তাদের মুক্তির পখে আনার 
কাজ ঈশ্বরের করুণার হাতে ছেড়ে দিলাম। অন্ত খ্রীষ্টান মহিলারাও তাদের কঠিন 
হৃদয়কে নরম করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। এই সময় ছোট মেয়েটি খুব বেশী অসুস্থ 
হয়ে পড়ে । তার মা আর ঠাকুমার ইচ্ছা ছিল যে সে যেন মুসলমান থেকেই মরে, কিন্ত 
ঈশ্বরের ইচ্ছা! ছিল যে সে বাপ্টাইজ হয়ে আর হ্রীষ্টান হয়ে মরবে যাতে সে স্বর্গীয় পতির 
চিরসঙ্গ লাভ করতে পারে । তার কাছেই সে তার ম1 আর ঠাকুরমার জন্য প্রার্থনা 
করেছিল, তাই কিছুদিনের মধোই তারাও খ্রীষ্টান হয়ে গেলেন। 

এর পর অবশ্থ সেই সুন্দরী মহিলার প্রেমিকের অভাব হলনা তার্দের মধে) একজন 
বীর পোতুগীজ যুবক এই স্ন্দরী মহিলার প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে সে সাস্তারেনের 
[9808767, লিসবন থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে ] বড় ঘরের ছেলে । এই ঘটন। 
সেই মহিলার স্বামী আর পিতা! এমন করুণ ভাবে সম্রাটের কাছে বর্ণনা করেন যে তিনি 
তখনই ঢাকার নবাব বাহাদুর খানকে হুকুম পাঠান যে বাঙ্গাল দেশে যত সৈন্য আছে 
সব দিয়ে আক্রমণ করে যেন হুগলি শহর ধ্বংস কর! হুয়। 

[ সমাপ্ত ] 



ফা-হিক্সেন 

[ 28-111615 12717516910) নতুন বানান 7৪-3.181) ] 

চীনের বৌদ্ধ ভিক্ষু ফা-হিয়েন ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬৫ বছর বয়সে ভারতের দিকে যাত্রা 
করেন। তার ভারতবধে আসার প্রধান উদ্দেশা ছিল এখানকার বৌদ্ধ বিহারগুলিতে 
ভিক্ষর] যে নব নিয়ম কানুন মেনে চলেন সেই নিয়মগুলি ও হ্ত্রগুলি সংগ্রহ কর] 
উত্তর পশ্চিম ভারতে এই নিয়মগুলির লিখিত রূপ পাওয়া যেত না। ফা-হিয়েন তাই 
মধ্য দেশে এসে সংস্কৃত শিখে, ুত্রগুলির নকল করে নেন। এই কাজে তিনি ছু বছর 
তাআজনি'ডতেও ছিলেন । সেখান থেকে তিনি জাহাজে করে সিংহল দ্বীপ ও সেখান 

থেকে যবন্ধীপ [জাভা] হয়ে দেশে ফিরে যান। ফা-হিয়েন ধখন দেশে ফেরেন তখন তাঁর 
বয়ন ৭৯ বছর। তিনি যখন উত্তর ভারতে ছিলেন তখন সেখানে গুপ্ধ সম্রাট দ্বিতীয় 
চন্ত্রগুণুর রাজত্ব । ফা-হিয়েন কিন্তু তার বিবরণে সআটের নাম একবারও করেন নি। 

ফা-হিয়েনের ভারত বিবরণের চীনে ভাষ। থেকে ইংরেজিতে শন্ছবাদ অনেক বার 
কর] হয়েছে। ১৯৫৭ গালে লি-ইউং-শি [ 115008-151 ] চীনের বৌদ্ধ আশো- 

সিয়েশনের তরফ থেকে যে অনুবাদ করেছিলেন. তার তাঅলিপ্তি অংশ টুকুর বাঙ্গাল! 
অন্গবাদ এই : 

তাম্্লিপ্তি 

[ পাটলিপুত্র ] থেকে ১৮ যোঞ্জন [ এক যোজন প্রায় ১২ কিলোযিটার ] গল্প! বরাবর 

পৃব দিকে গেলে, নদীর দক্ষিণ তীরে চম্পা [ বর্তমান ভাগলপুর ) নামক মহান দেঁশ। 

বুদ্ধ যেখানে থাকতেন, আর যেখানে তিনি হাটতেন, আর যে সব জায়গায় আগের 
চারঞ্জন বুদ্ধ বসতেন সেই সব জায়গায় স্তুপ বানান হয়েছে। সেখানে ভিক্ষু থাকেন। 

পঞ্চাশ যোজন পূব দিকে গিয়ে ফা-হিয়েন সমুক্রের ধারে অবস্থিত তাম্রলিপ্তি দেশে 
পৌছন। এখানে ২৪টি বিহার আছে। সব কটিতেই ভিস্কুরা থাকেন । এখানে বৌদ্ধ 
ধর্মের বেশ ভাল অবস্থা! | ফা-হিয়েন এখানে দু বছর থেকেঃ হ্ুত্রগুলির নকল করে, আর 
বুদ্ধের গ্রতিমাগুলির চিত্র বানিয়ে নিয়ে, একটি বড় সওদাগরী জাহাজে দক্ষিণ-পশ্চিম 

দিকে সমৃদ্র যাত্রা করেন। শীতকালের গোড়ার দিকের অনুকূল বাতাসের সুযোগ নিয়ে 
জাহাজটি ১৪ দিনেই সিংহের দেশ পিংহুলে পৌছে ধায়। 

[ ফা-হিয়েন বাঙ্গাল। দেশের আর কোন জায়গার বিবরণ দেননি |] 

[ সমাপ্ত] 



হিউষ্বেন তসাঙ 
(জন্ম ৬০৩ খ্ীঃ, মৃত্যু ৬৬৮ শ্রী: ) 

[171051071189108) 0610 ০1)৬2118) [76027-05906, 

নতুন বানান %8810 28108 ] 

চীনের বৌদ্ধযাত্রী হিউয়েন সা ভারতবর্ষে আসেন বৌদ্ধ দর্শন সথ্দ্ধে তার স্মশ্তা- 
গুলির উত্তর জানতে এবং এই দেশ থেকে প্রামাণিক বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করতে। 
৬২৭ গ্রীষ্টাব্ধে চীন থেকে ধাত্র! আরভ করে, তিনি গাদ্ধার দেশ হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করেন । ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পথেই চীনে ফিরে যান । এই প্রায় ১৩ বছর এই দেশে 
থাক! কালীন, প্রায় ছ বছর তিনি নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয়ে লেখাপড়। করেন । বাকি 
এগাঁর বছরের কিছু বেশি সময় তিনি ভারতবর্ষের সব প্রর্দেশে ভ্রমণ করেন। হিউয়েন 
ৎপাঙের বিবরণ ভ্রমণ কাহিনীর মত লেখা নয়। ভারতবর্ষের যে সব জায়গায় তিনি গিয়ে- 
ছিলেন সেই সব জায়গাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি আলাদা আলা করে দিয়েছেন । 
বাঙ্গালাদেশে তিনি চারটি জায়গায় এসেছিলেন, পুগু বর্ধন, সমতট, তাশ্রলিপ্তি ও 
কর্ণ-সুবর্ণ। বর্তমান লেখাটি সেই চার জায়গার বিবরণের অন্গবাদ । গত শতাবীতে 

স্যামুয়েল বীল হিউয়েন ৎসাঙের ভারত বিবরণের চীনে ভাষ। থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ 
তার 9%79/251 76০০7৫5 ০ %6 77/25/67৮7 7/০714 গ্রস্থে করেছিলেন । তাই থেকে 

এই বাঙ্গাল। অনুবাদ কর। হয়েছে। হিউয়েন ৎপাঙ কোন বছর কোন প্রর্দেশে গিয়েছিলেন 

তা জান! নেই । কানিংহাম তার 477622771 09204701%) ০ 1721 তে তারিখগুলি 

আন্দাজ করবার চেষ্টা করেছেন । এই লেখাতে সেই তারিখগুলি ব্যবহার কর! হয়েছে । 
সেই সময় বাঙ্গাল! দেশের সব চেয়ে বড় রাজ। ছিলেন শশাঙ্ক। তার রাজধানীর নাম 
ছিল কর্ণ-স্তুবর্ণ। ছিউয়েন ৎসাঙ এখানে আসবার কিছ আগেই তিনি মার) যান। 
উত্তর ভারতের সবচেয়ে বড় রাজা তখন কনৌজের হর্ষবর্ধন। 

পুগ্ু,বর্ধন 

(১৫ই জানুয়ারী ৬৩৯ খ্রীষ্টান ) 

[ বগুড়া শহরের ১* কিলোমিটার উত্তরে মহাস্থান গড়ের টিপির নীচে পুগু বর্ধনের 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ] 

এই দেশের পরিধি প্রায় ৪,** লি। রাজধানীর পরিধি হবে ৩* লি। [৩* লিমানে 
প্রায় ১* মাইল ব! ১৬ কিলোমিটার । ] জায়গাটি জনবহুল । পুফরিণী, সরকারী অফিস 
আর ফুলে ভর! বনভূমি এখানে জায়গার জায়গায় অবস্থিত। [ মূলে এই বাক্যটির অর্থ 
স্পষ্ট নয়। ] এখানকার জমি সমতল আর দে-আশল। | আর সব রকম শত্য এখানে 
প্রচুর হয় । পনস ফলের এ দেশে খুব কদর, আর এই ফল ফলেও অনেক। পন 
কুমড়োর মত বড় । পাকলে এর রং হয় হলুদে-লাল | ভাঙ্গলে এর মধ্যে পায়রার ডিমের 

মত বড় ফল বেরোয় । সেগুলি ভাঙলে হলুদে-লাল রঙের অতি সুক্ষাছ রস বেরোয়। 
কখনে! এই ফল গাছের ভাল থেকে অন্ত ফলের গুচ্ছের মত ঝুলে থাকে, আর কখনে! 
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বা এগুলি গাছে শিকড়ের কাছে জন্মায়, ভূমিতে উৎপন্ন ফু-লিংগের [ বোধ হয় কোন 
চীন] কল বা! উদ্ভিণ ] মত। এখানকার অবহাওয়] নাতিশতোষ। লোকে বিজ্যান্থরাগী । 
এখানে প্রায় কুড়িটি সংঘারাম আছে। তাতে প্রায় ৩১*** সাধু থাকেন । তীরা হীন- 
যান আর মহাযান ছুয়েরই চর্চা করেন । প্রায় শ খানেক দেব মন্দির আছে । সেখানে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হয়| সব চেয়ে বেশী সংখ্যা হ'ল নগ্ন নিগ্রস্থদের 
[ দিগন্ধর জৈন ]। 

রাজধানীর প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে পো-চি-পে] সংঘারাম। এর অঙ্গনগুলি 
প্রশস্ত আর এ গুলিতে খুব আলে! হাওয়া । এর মণ্ডপ আর ঘরগুলি বেশ উঁচু। সাধুর 
সংখ্যা এখানে প্রায় ৭০০ | এর] মহাযান ধর্মের চর্চা করেন। পূর্ব ভারতের অনেক 

প্রসিদ্ধ সাধু এখানে বাস করেন। 
এর কাছেই অশোক রাজার বানানো। একটি ঘ্ুপ আছে । পুরাকালে, এই জায়গায় 

তথাগত দেবতাদের লাভার্থে ধর্মোপদ্বেশ দিয়েছিলেন । মাঝে মাঝে, পর্বদিনে এখানে 
চারিদিকে উজ্জল আলে! দেখ! যায় । 

এর পাশেই একটি জায়গায় অতীত কালের চারজন বুদ ব্যায়ামের জন্ত হাটতেন 
ও পরে বসতেন। তাদের ম্মরণ চিহ্ন এখনও দেখা যায়। 

কাছেই একটি বিহারে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্বের মূতি আছে । এ'র দিব্য 
দৃষ্টিতে কোন ব্যাপারই লুকানে। নেই, আর এর দেবজ্ঞান নিতুল। তাই কাছে বা 
দূরের লোকে উপবাস আর পুজা করে আর এখানে নিজেদের সমন্তা৷ সম্পর্কে পরামর্শ 
করতে আনে । 

পূর্বদিকে চারশ কিলোমিটারের কিছু বেশি গেলে, বড় নর্দীটি পেরোলে কামরূপ 

দেশ। 

কামরূপ থেকে ৬৫* কিলোমিটার আন্দাজ দক্ষিণে সমতট রাজ্য 

সমতট 

(২০ শে ফেব্রুয়ারী, ৬৩৯ খ্রীষ্টাব ) 

[ পূর্ববঙ্গ । কানিংহামের মতে সমতট ব) পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল যশোর | 
এই দেশের পরিধি প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার ৷ দেশের এক ধারে সমুদ্র । এখানকার 
জমি নীচু আর উর্বর | রাজধানীর পরিধি প্রায় ১* কিলোমিটার । এখানে নিয়মিত 
চাষ বাস হয়। প্রচুর শ্য আর ফলফুল এখানে সর্বন্র জন্মায় । আবহাওয়া! নাতি- 
শীতোষ, আর লোকেদের ত্বভাব ভন্তর। এখানকার মান্য পরিশ্রমী, লম্বায় কম, আর 
এদের গায়ের রঙ কালে! | এর] বিস্ভান্ছরাগী, আর বিষ্ভালাভ করার জন্য যথেই 
পরিশ্রম করে। সত্য আর খরিথ্যা ছুই মিদ্ধাত্তেরই লোক এখানে থাকে । তিরিশটির 
কাছাকাছি দংঘারাম আছে, তাতে ২১৯১* সাধু থাকেন। এ'র! সকলেই স্থবির 
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সম্প্রদায়ের । শ খানেক দেব মন্দির আছে। তাতে অনেক (অবৌদ্ধ ) সম্প্রদায়ের লোক 
থাকেন । নিগ্রস্থ নামে নগ্ন সন্্যাসীরাই ( দিগম্বর জৈন ) সবচেয়ে বেশি। 

নগর থেকে অনতিদূরে অশোক রাঁঞ্জার বানানো একটি সুপ আছে। প্রাচীন কালে 
তথাগত এখানে সাত দিন দেবতাদের লাভার্থে তার গভীর ও রহুম্যময় ধর্মোপদেশ 
দিয়েছিলেন । এর পাশেই চারজন বুদ্ধের বসবার আর হাটবার চিহ্ন আছে। 

অনতিদূরে একটি সংঘারামে বুদ্ধের একটি নীল ক্ষ টিকের মৃতি আছে। এটি প্রায় 
আড়াই মিটার উচু, আর বুদ্ধের ( মহাপুরুষ ) লক্ষণ এতে স্পষ্ট দেখা যায়। মৃতিটি 
মাঝে মাঝে তার অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করে। 

তাশ্রলিপ্তি 
(১*ই এপ্রিল ৬৩৯ খ্রীষ্টান্ষ ) 

সমতট থেকে প্রায় ৪৫* কিলোমিটার পশ্চিমে তাত্রলিপ্তি দেশ। দেশের পরিধি প্রায় 
৭০০ কিলোমিটার আর রাজধানীর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ' দেশটি সমুদ্রের ধারে । 
জমি এখানে নীচু আর উর্বর। নিয়মিত চাষ হয়, আর প্রচুর ফুল আর ফল জন্মায়। 
আবহাওয়া গরম। লোকেরা চটপটে আর ব্যন্তবাগীশ। পুরুষেরা পরিশ্রমী আর 
সাহসী | ( বৌদ্ধধর্ষে) বিশ্বাসী আর অবিশ্বানী ছুই সম্প্রদায়েরই লোক এখানে থাকে । 
দশটি আন্দাজ সংখারামে প্রায় ১,**০ সাধু থাকেন । দেব মন্দিরের সংখ্য। ৫*টি হবে। 
সেগুলিতে অনেক সম্প্রদায়ের লোক মিলে মিশে থাকে । নমুন্র থেকে একটি উপসাগর 
এই দেশে প্রবেশ করেছে, যেন স্থল আর জল আলিঙ্গন করছে। বহুমূল্য ছুত্রাপ্য 
জিনিল আর রত্ব এখানে একত্র কর! হয়, সাধারণতঃ তাই এখানকার লোকের! 
বেশ ধনী। 

নগরের পাশেই অশোক রাজার বানানো একটি ত্ুপ আছে। তার কাছেই 
পুরাকালের চারজন বুদ্ধের বসবার আর হাটবার চিহন। 

এখান থেকে ৩৫* কিলোমিটার আন্দাজ উত্তর-পশ্চিমে কর্ণনুব্ণ দেশ। 

কর্ণন্থবর্ণ 
(২৭ শে এপ্রিল ৬৩৯ খ্রীষ্ঠাব ) 

[| শশাঙ্কের রাজধানী কর্নম্থবর্ণ মুশিদীবাদ জেলার রাঙামাটি ] 

এই রাজোর পরিধি প্রায় ৭** কিলোমিটার, আর রাজধানীর পরিধি প্রায় ১ 

কিলোমিটার । নগরটি জনবল আর গৃহস্থর] বিস্তালী। জমি নীচু আর দোআশল!। 

নিয়মিত চাষ হয় আর প্রচুর ফুল আর অনেক রকম মূল্যবান ফসল এখানে উৎপন্ন হয়। 

আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ । লোকেরা সৎ আর ভদ্র। এরা অত্যধিক বিদ্যানগরাগী আর 

খুব আগ্রহের সঙ্গে লেখাপড়া করে। এদের মধ্যে ( বৌদ্বধর্ে ) বিশ্বাসী আর বিধর্মী ছু 

রকম লোকই আছে। এখানে প্রায় দশটি সংঘারাম আছে আর তাতে প্রায় ২,৯০৬ 

সাধু থাকেন। এ'রা হীনযান ধর্মের সম্মতীয় সম্প্রদায়ের লোক। পঞ্চাশটি দেব মন্দিয় 
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আছে। এখানে বিধর্মীর্দের সংখ্যা খুব বেশি এ ছাড়া এখানে এমন তিনটি সংঘারাম 
আছে যেখানে দেধদত্তর নিষেধাহুষায়ী গাঁ কর! ছুধ (ক্ষীর ? দই ? মাখন ? দেবদত 
নিজের নম্প্রদায়ের লোকেদের মাখন খেতে নিষেধ করেছিলেন ।) ব্যবহার করা 
হয় না। 

রাজধানীর পাশেই রক্তমৃত্তিক1 সংঘারাম। এর হুলঘরগুলি প্রশস্ত আর আলো। 
ছাওয়! যুক্ত। বহুতল অট্রালিকাগুলি ( ০%/918 ) খুব উচু । এই সংস্থাতে রাজ্যের সব 

চেয়ে প্রতিঠিত বিদ্বান আর প্রসিদ্ধ লোকের! একত্রিত হম । তার পরস্পরকে উতজাহ 
আর উপদেশ দিয়ে উন্নত হতে আর চরিত্র উৎকৃষ্ট করতে সাহায্য করেন । আগে 
এদেশের লোকে বুদ্ধের ধর্মে বিশ্বা ক'রত ন1| মেই সময় দক্ষিণ ভারতে একজন 
বিধর্মী ছিলেন। তিনি তার পেটের উপর তামার থালা আর মাথায় একটি জলস্ত মশাল 
বেঁধে রাখতেন । একবার সান্ভে পা ফেলে, লাঠি হাতে এদেশে আসেন । ঢাক বাজিয়ে 
তিনি প্রতিপক্ষকে তর্কযুদ্ধে আহবান .করেন। একজন লোক তাকে জিজ্ঞাস করে, 

, “আপনার পেটের আর মাথার উপর এইগুলি কী 1?” তিনি বলেন, “আমার জ্ঞান এত 
বেশি যে আমার পেট ফেটে যেতে পারে । আর পৃথিবীর যাবতীয় লোক অজ্ঞানের 
অন্ধকারে থাকে বলে তার আমার অশুকম্পার পাত্র; তাদের আলে। দেবার জন্য আমি 
মাথায় এই আলো! নিয়ে ঘুরে বেড়াই ।” 

দশ দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে তর্ক করবার মত কোন লোক রইল না। দেশের 
সমস্ত বিছান পণ্ডিতদের মধ্যে তার সঙ্গে আলোচন। করবার যোগ্য একজনকেও পাওয়া 
গেল ন!। রাজ। বললেন, “হায়, আমার রাজ্যে শুধু অজ্ঞানের অদ্ধকার। এই বিদেশীর 
কঠিন পূর্বপক্ষের উত্তর দিতে পারে এমন একজনও নাই। দেশের কি লজ্জা ! এর একটা 
কিছু উপায় বার করতে হবে। হয়তো৷ কোন অজ্ঞত জায়গায় কেউ আছেন তাকে 
খুজে বার করতে হবে।” 

তখন একজন লোক তাঁকে বলল যে বনের মধ্যে একজন বিদেশী থাকেন । তিনি 

বলেন যে তার নাম শ্রমণ | তিনি মন দিয়ে বিদ্াচর্চা করেন। বহুদ্দিন হল তিনি মৌন 
থেকে লোকচক্ষর বাইরে বাম করছেন। নেই তপস্বী ছাড়! এই ধর্মহীন লোকটিকে 
কেউ পরাজিত করতে পারবে না । এই কথ শুনে রাজ! নিজেই ত্বকে ডেকে আনতে 
গেলেন। শ্রমণ বললেন, “আমি দক্ষিণ ভারতের লোক । পথ চলতে আমি কিছুপ্দিনের 
জন্য এখানে রয়েছি । আমার যোগ্যতা অতি সাধারণ আর তুচ্ছ । আমার মনে হয় 
আপনি এ কথ জানেন না । আপনি ধখন আজ্ঞা করছেন তখন আমি যাব, যদিও কী 
বিষয়ে আলোচন! হবে তা আমি কিছুই জানি না । আমি যদি পরাজিত না হই তাহলে 
আমি আপনাকে একটি সংঘারাম বানাতে অন্থরোধ করব । সেখানে বুদ্ধের ধর্মের 
মহিম। গ্রকাশ করবার জন্য সাধুদের আমন্ত্রণ করতে হবে|” রাজা বললেন, “আমি 
আপনার সর্ত ্বীকার করছি। আপনার কাছে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব |” 

শ্রমণ তখন রাজার আমন্ত্রণ ত্বীকার করে তর্ক যুদ্ধের জায়গায় গেলেন। বিধর্মী 
(পরত ) প্রায় ৩০,১০* শব্দে নিজের সম্রধায়ের মতবাদ কীর্তন করলেন | তাঁর তর্ক 



হিউয়েন ৎসাও ১০১ 

ছিল গভীর, দৃষ্টাস্তগুলি ছিল পর্যাপ্ত, তার সমস্ত প্রবচনটিই ছিল উৎকুষ্ট ও মনোহর 
সবট! শোনার পর শ্রমণ তৎক্ষণাৎ তার অর্থের গভীরে পৌছে গেলেন । কোন শব্ষে 

ব৷ তর্কে তার বিভ্রম হুল না । কয়েকশত শব্বেই তিনি সেই পণ্ডিতের বক্তব্যের বিশ্লেষণ 
করে ফেলে তার সব কঠিন প্রশ্নেরই সমাধান করে ফেললেন । তারপর তিনি সেই 
পণ্ডিতকে তার ( অর্থাৎ সেই পণ্ডিতের ) ধর্মের যূল তত্বগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। 
উত্তর দিতে গিয়ে বিধর্মী ঘাবড়ে গেলেন, উলটে। পালটা! কথ বলতে লাগলেন। তার 
যুক্তি সারহীন হয়ে গিয়ে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। এই ভাঁবে তিনি তার খ্যাতি 
হারিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলেন। 

রাজা শ্রমণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধান্বিত হয়ে এই মঠ বানিয়ে দিয়েছেন, আর তখন 
থেকে ( বৌদ্ধ) ধর্ম এখানে প্রসারিত হয়েছে। 

ঘারামের পাশে, অদূরে, অশোক রাজার বানানে একটি ঘুপ আছে। তথাগত 
যখন পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন তখন তিনি সাতদিন এখানে ধর্মোপদেশ দেন । এর পাশে 
একটি বিহার আছে। চারজন অতীত বৃদ্ধের হাটবার আর বসবার চিহ্ন এখানে আছে। 
এ ছাড়া, বুদ্ধ যেখানে তার ধর্ম লোকেদের বুঝিয়ে দেন মেই সব জায়গাতেও কয়েকটি 
স্বপ আছে। এগুলি সব অশোক রাজার তৈরি। 

উড্ভ দেশ এখান থেকে ৩৫* কিলোমিটার আন্দাজ দৃক্ষিণ-পশ্চিষে । 

[ সমাপ্ত ] 



ইবনে বভতা 

ইব্নে বভত্তাঁর জন্ম হয় মরোক্কোর ট্যানিয়র শহরে, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৩০৪ শ্রীষ্টাবে। 
ইব্নে বসত. তার অর্থ হল বত্তা বংশের ছেলে। তার আসল নাম আব্দাল্লার পু 
মহম্মদ । ২১ বছর বয়সে তিমি মন্তাতে তীর্ঘ করবার জনয বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। 
উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সব দেশ ঘুরে তিনি দিল্লীতে আসেন। এখানে 
কয়েক বছর বাস করে তিনি চীন দেশে যান। পথে মালদিভে কিছুদিন কাটান । 
মালদিভ থেকে চীন যাবার পথে তিনি কিছুদিনের জন্ত বাঙ্গালা দেশে আসেন। 
বাঙ্গাল! দেশে আসার তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আসামে একজন প্রসিদ্ধ সাধুকে দর্শন 
করা। তারপর তিনি আবার জাহাজে করে চীন দেশের জন্য রওন৷ হন। 

ইব্নে বস্তা এই সব দেশে ভ্রমণ করেছিলেন প্রধানতঃ তীর্ঘধান্্রা আর প্রসিদ্ধ 
মুসলমান সাধু সম্তদের দর্শন করবার জন্ক। তাই তার লেখার মধ্যে এদের কথাই বেশি। 
দেশগুলি সম্বন্ধে খুব একট! বিস্তারিত বিবরণ নেই। আর এই কাজে তিনি সেই 
নময়কার প্রায় সব মুসলমান রাজাদের শাসিত দেশে গিয়েছিলেন। তাই ইব্নে বস্তুত! 
কে বল! হয় ইসলামের যাত্রী (71785091161 ০1 15181) )। 

ইব্নে বস্তুতা যখন দিল্লীতে ছিলেন তখন সেখানে স্বলতান মহম্মদ তৃগলুকের 
রাজত্ব। সুলতান তাঁর বিস্ভাবতার জন্য পুরস্কার হিসাবে দিল্লীর একটি কাজির পদ 
তাঁকে দেন। প্রায় সাত বছর ইব্নে বতূ'ত1 এই পদে ছিলেন । তিনি যখন বাঙ্গালা 
দেশে আসেন তখন এখানে স্থলতান ফখকদ্দীন মুবারক শাহ'র ( ১৩৩৭-১৩৪৯ খ্রীঃ) 

ইব্নে বততৃতার যাত্রার কাহিনী আরকী ভাষায় লেখা । তার কাহিনীর ভারতবর্ 
অংশটুকু সৈয়দ অতহর অব্বাস রিজবী তাঁর * তুগলুক কালীন ভারত” পুস্তক হিন্দীতে 
অঙ্গবাদ করেন। বর্তমান অস্বাদ রিজবী সাহেবের অন্কুবাদ্দ থেকে করা। এতে শুধু 
বাঙ্গালাদেশের বিবরণটুকু আছে। 

বঞ্জাল। [ বাঙ্গাল! ] 

বাঙ্গালা একটি বিশাল দেশ, আর এখানে ধান হয় গ্রচুর। আমিতো পৃথিবীতে 
এতো সস্তা দেশ কোথাও দেখিনি । তবে এ দেশে কুয়াশ। হয় বড বেশি। আর 
খোরাসানীর] (বিদেশীরা ) এ দেশকে বলে দৌজখে-পুর-নেমত (উত্তম বস্ততে পরিপূর্ণ 
নরক )। আমি বাঙ্গাল! দেশের গলিতে দেখেছি যে এক রৌপ্য দিনারে (এক রৌপ্য 
তঙ্কার), দিল্লীর ২৫ রতল (দিল্লীর এক রঙল, অর্থাৎ দ্বিলীর একমণ প্রায় ১৩ কিলোগ্রাম) 
চাল বিক্রী হচ্ছে। রূপার এক দিনার আট দিরহমের পমান । হিন্বস্থানের এক দিরহুম 
এক রূপার দিরহমের সমান। দিলীর এক রতল মগরিবের (মরোক্কোর ) ২* রতলের 
সমান | আমি বাঙ্গালাদেশের লোকেদের বলতে শুনেছি যে সে বছর জিনিস পদের দা 
বড় বেশি । মরোক্ে | দেশের মহম্মদ মসমূদী একজন বড় সাধু ছিলেন। তিনি দিল্লীতে 
আমার বাড়ীর কাছে থাকতেন । তিনি বাঙ্গাল! দেশে বহুদিন বাঁদ করেছিলেন । তিনি 



ইব্মে বস্তুতা ১৪৩ 

একবার আমাকে বলেছিলেন যে তিনি তার নিজের ও স্ত্রী ও চাকরের বছরকার 
ভোজন সামগ্রী আট দিরহুমে, অর্থাৎ এক দিনারে, কিনে নিতেন । তিনি বলতেন ষে 
দে সময় আট দিরহমে ৮* রতল ধান পাওয়া যেত । কোটা হলে তার থেকে ৫০ রতল 
চাল পাওয়া যেত। ছৃষ্ধবতী মোব পাওয়! যেত তিন রৌপ্য দিনারে | ওখানে মোষই 
গরুর কাজ দেয়। আমি ও দেশে এক দিরহুমে আটটি ভাল, মোটা মুগ বিক্রী হতে 
দেখেছি । আর পায়রার বাচ্চা পাওয়] যেত এক দিরহমে ১৫টি । মোট] ভেড়। পাওয়! 
যেত ছু দিরহমে, আর এক রতল চিনি পাওয়া! যেত চার দিরহমে | রতল বললে দিল্লীর 
রতল বুঝতে হবে । এক রতল গোলাপ জল পাওয়। যেত আট দ্িরহমে। এক রতল 
ঘিয়ের দাম ছিল চার দিরহম আর এক রতল মিষ্টি তেলের (তিলের তেল) ছু 
দিরহম। ৩* গজ মিহি সতী কাপড় ছু দিনারে পাওয়া! যেত। সুন্দরী দাসীর দাম ছিল 
এক মোনার দিনার অর্থাৎ মরোকোর আড়াই সোনার দিনার | আমি এই দামে 
আশৃর] নামে একটি অতীব সুন্দরী দাঁপী কিনে ছিলাম । আমার এক সাথী লুলু নামে 
এক তরুণ দাসকে দুই সোনার দিনারে কিনেছিল। 

বাঙ্গালার যে শহরে আমর! প্রবেশ করি তার নাম জুদকার। (সপ্তগ্রাম ? চাটগ। ?)। 
বিশাল সমুদ্র তীরে অবস্থিত এই শহরটি বেশ ভব্য। হিন্দুর! যেখানে তীর্থযাত্রা। করে 
সেই গঙ্গা নদী আর জুন নদী (ক্রহ্ষপুত্র ? জমূনা ?) এখানে মিলিত হয় আর তারপর 
এক সঙ্গে সমূদ্রে গিয়ে পড়ে | গঙ্গা নদীতে অনেক জাহাজ | এই সব জাহাজ করে 
তারা লখনৌতীর লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। 

বাঙ্গালার স্থলতান 

এর নাম সুলতান ফথকুদ্দীন। লোকে একে ফথর। বলে । ইনি খুব যোগ্য শাসক। 
বিদ্বেশীরা এ'র খুব প্রিয়। ফকীর আর নুফী [নাধুদের] ইনি খুব শ্রদ্ধা! করেন। বাঙ্গালার 
রাজ্য প্রথমে গিয়াহ্ুদ্দীন বলবনের পুত্র স্থলতান নাসিরুদ্দীনের অধীন ছিল। তার 
ছেলে মৃইজুদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হন। তখন নাসিরুদ্দীন নিজের ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার 
জন্য অভিযান করেন । গঙ্গ। নদীর ধারে দুজনের দেখা হয়। এই ঘটনাকে লিকাউস্- 
সাদৈন গ্রন্থে “দুই নক্ষত্রের মিলন” বলে উল্লেখ করা হয়েছে । আর এই কথার চর্চাও 
আগে হয়েছে যে নাসিরুদ্দীন নিজের ছেলের জন্য দিল্লীর রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে বাঙ্গালায় 
ফিরে আসেন আর মৃত্যু অবধি এইখানেই থাকেন। 

তারপর তার ছেলে শামসুদ্দীন সিংহাসনে বলেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে 
শিহাবুন্দীন সুলতান হুন। কিছুদিন পরে তার ভাই গয়াহুম্দীন বাহাছুর বুর (তর) 
তাকে হটিয়ে দিয়ে সুলতান হুন। শিহাবুদ্দীন তখন সুলতান য়ান্থদ্দীন তুগলুকের 
সাহায্য প্রার্থনা করেন । ভার সাহায্যে তিনি বাহাছুর বরকে বন্দী করতে সমর্থ হন। 
গয়ান্ুদ্দীনের ছেলে মুহম্মদ স্থলতান হুবার পর তাঁকে মুক্ত করে দেন, তিনি স্থলতান 
মুহম্মদকে কথ! দেন যে রাজ্য তার৷ ভাগাভাগি করে নেবেন। তিনি তার গ্রতিজা! ভঙ্গ 
করলে পর ন্থলতান মুহম্মদ্ব তাকে আক্রমণ করে বধ করেন আর নিজের শালাকে এই 
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রাজ্য দেন। কিন্তু তার সৈন্যরা তাকে বধ করে। অলী তখন লখনৌতীতে ছিলেন। 
তিনি বাঙ্গালার রাজ্য অধিকার করে নেন। ফখকুদ্দীন নাসিরুদ্দীনের বংশের হিতৈষী 
ছিলেন । তিনি যখন দেখলেন যে রাজ্য মেই বংশের হাতছাড়া হয়ে গেছে তখন তিনি 
সুদকাবী আর বাঙ্গালার অন্তান্ত জায়গায় বিদ্রোহ করলেন ও এই লব জায়গায় নিজেদের 
অধিকার দৃঢ় করে ফেললেন । শীতকালে বর্ষার জন্ত যখন সব কাদায় ভরে আছে 
ফথরুদ্দীন তখন তার নৌবহর নিয়ে আক্রমণ করেন। অলী শাহের স্থলসৈস্ভ বেশি 
শক্তিশালী ছিল বলে তিনি স্থুখার সময় আক্রমণ করেন। 

কাহিনী 

সুলতান ফখরুদ্দীন ফকীরদের খুব মান্য করতেন। তাই তিনি ফকীর শৈদা বলে 
একজনকে হৃদকাবাতে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেন । ফথরুদ্দীন যখন অন্ত এক শক্রর 
সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন শৈদা তখন বিদ্রোহ করেন আর ফথকুদ্দীনের ছেলেকে হত্যা 
করেন। তার আর এ ছাড় কোন ছেলে ছিল ন1। সংবাদ পেয়ে তিনি রাজধানীতে 
ফেরত আসেন। শৈদ1 ও তার সঙ্গীর! তখন নুনুর কারাতে ( সোনার গ।) পালিয়ে 
যান। স্লতান জায়গাটিকে ঘিরে ফেলবার জন্য সৈন্দ্ূল পাঠান। সেখানকার লোকের 
তখন নিজেদের প্রাণের ভয়ে শৈর্দাকে বন্দী করে স্থলতানের সৈন্যদের কাছে পাঠিয়ে 
দনেয়। স্ুলতানকে সংবাদ দেওয়। হলে তিনি আদেশ দেন যে বিদ্রোহীর মাথা যেন 
পাঠিয়ে দেয়৷ হয় । অতএব তার মাথা কেটে পাঠানো হয়। গর জন্য বহু ফকীরের 
প্রাণ যায় । আমি ন্থদকাবা পৌছে স্থলতানের সঙ্গে দেখা করিনি । তিনি হিন্দুস্থানের 
সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন । আমি তাই ভাবলাম যে দেখা করার ফল ভাল 
হবেনা । 

কামর (কামরূপ ) 

সুদ্নকাবী! থেকে আমি কামর (কামরূপ ) পর্বতের দিকে রওনা হই। এ জায়গ। 
প্রায় এক মাসের পথ। কামর পর্বত অতি বিশাল আর চীন থেকে থুব্বত (তিব্বত ), 
যেখানে কস্তরী মূগ পাওয়। যায়, সেখান অবধি বিস্ভৃত। এখানকার লোকের তুকণদের 
সমান আর থুব পরিশ্রমী এ দেশের একজন দাস অন্ত দেশের বেশ কয়েকজন দাসের 
চেয়ে বেশি কাজ করে । এখানকার লোকে জাছুটোনার জন্ও প্রসিদ্ধ । শেখ জালালু- 
দ্বীন তবরেজী নামে একজন ওয়ালী ( সাধু ) সেখানে বান করতেন। আমি তার সঙ্গে 
দেখা করবার জন্ত যাচ্ছিলাম । ] প্রসিদ্ধ সাধু শাহ জালাল তুকীত্তান থেকে তার ৩১৩ 
জন অঙ্কের সঙ্গে ভারতে আসেন, ও অন্ত কিছু মুসলিম সৈন্ভদের াহাষ্যে সিলছেটে 
হিনুয়াজাকে ১৩০৩-০৪ গ্রীষ্টাবে পরাজিত করে এই খানেই বান করেন। এই অঞ্চলে 
ইসলাম ধর্ম গ্রচারকদের মধ্যে তিনি বোধহয় প্রথম ও পর্বপ্রধান। ] 



ইবনে বতুতা ১০৫ 

শেখ জালালুদ্দীন 
শেখ একজন খুব বড় ওয়ালি (সাধু) আর অদ্ভূতকর্ম। ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 

অনেক বড় বড় কাজ করেছিলেন, আর এই সব কেরামতির জন্ত তিনি একজন বিখ্যাত 
ব্যক্তি ছিলেন। আমি যখন তাকে দেখি উনি তখন বেশ বৃদ্ধ! উনি আমাকে বলেছিলেন 
উনি বাগদাদে খলীফা মুস্তাসিম বিল্লাহ আব্বাসী কে স্বচক্ষে দেখেছিলেন আর তার 

হত্যার সময় তিনি বাগর্দাদেই ছিলেন । [ ইনি আব্বাঁপী বংশের শেষ খলীফা ছিলেন । 
চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র হলাকু এ'কে ১২৫৮ গ্রীষ্টান্বে হত্যা করেন। ] পরে গুর সহচরের! 
আমাকে বলেছিল যে শেখের মৃত্যু ১৫* বছর বয়সে হয়। উনি প্রায় ৪* বছর রোজ। 
রেখেছিলেন, আর অনেক সময় দশ দ্দিন অবধি রোজা ভাঙ্গতেন না। গুর কাছে একটি 
গরু ছিল। তার ছৃধ পান করে উনি রোজ! ভাজতেন। উনি সারারাত নামাজ পড়তেন। 
উনি রোগ পাতল! গড়নের লোক ডিলেন, আর গুর দাড়ি ছিল খুব ছোট। এই 
পর্বতের মুললমানেরা এরই কাছে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাই উনি এদের 
কাছে থাকতেন। 

ওর এক কেরামতি 

গুর কিছু শিষ্য আমাকে বলেছিলেন যে মৃত্যুর একদিন আগে উনি তার শি্তদের 

ডেকে বলেন, “ঈশ্বর যদি চান, তাহলে আমি কাল তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। 
আমি তোমার্দের আল্লাহকে-খিনি ছাঁড়া আর কোন ঈশ্বর নেই-_সমর্পণ করছি। 
জুহরে নামাজের অস্তিম সিজার সময় তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। ওঁর গুহার কাছে 
একটি খোঁড়। কবর দেখতে পাঁওয়। গেল । কবরের মধ্যে একটি কফন আর কিছু সুগন্ধি 

বস্ত ছিল। অতএব শেখের শবকে স্নান করিয়ে কফন ( শব বস্ত্র) ধারণ করানো হ'ল 
আর নমাজ পড়ে তাকে দফন করে দেওয়া হ'ল | ঈশ্বর যেন গুঁকে দয় করেন। 

শেখের অন্ত একটি কেরামতি 

আমি যখন শেখের নিবাসস্থান থেকে ছুদিনের পথ দূরে আছি তখন তাঁর চারজন 
শিশ্ত আমার সঙ্গে এসে দেখা করে। তার] আমাকে বলে যে শেখ বলেছেন, “এক 

ব্যক্তি মগরিব থেকে তোমাদের কাছে আসছেন। তোমর] গিয়ে তাকে অভ্যর্থন। কর।* 
ওর। আমাকে বলে যে ওরা শেখের আদেশ অনুসারে আমাকে অভ্যর্থনা করতে 

এসেছে। শেখ আমার বিষয় আগে কিছুই জানতেন না । উনি মব কিছুই দৈবী প্রেরণার 
দ্বার! জ্ঞাত হয়েছিলেন । আমি ওদের সঙ্গে তার গুহার বাইরে স্থিত খানকাহতে (মঠে ) 

পৌছলাম। তার কাছাকাছি কোন বসতি ছিল ন! | মিকটবর্তাঁ হিন্দু-মুসলমান সকলেই 
শেখের দর্শনের জন্ত আদতেন আর উপহার আনতেন। সেই সব খাবার ফকীর আর 
যাত্রীরা আহার করত। শেখ কিন্তু শুধু নিজের গরুর দুধ খেতেন আর খেমন আগেই 
বল। হয়েছে সেই গরুর ছুধেই নিজের দশদিন অবধি রাখ! রোজ ভাঙ্গতেন। 
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আমি যখন সেখানে উপস্থিত হলাম তিনি ঈাড়িয়ে উঠে আমাকে অলিঙ্গন করলেন। 
আর আমার দেশ আর যাত্রার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি তাঁকে সব কিছু 
বললাম। শেষ আমাকে বললেন, “তুই আরব দেশের যাত্রী |” ওঁর একজন শিশ্ত সেখানে 
উপস্থিত ছিল। সে বলল, «সৈয়দন। (হে স্বামী) এ আরব আর আজমের ( আরব 
ছাড়া অন্ধ দেশের) ধাত্রী 1” শেখ বললেন, “আজমের ও তাহলে এর আদর যত্ব কর।* 
তখন তারা আমাকে মঠের মধ্যে নিয়ে গেল, আর তিন দিন আমাকে যত করে 
রাখল। 

তার কেরামতির একটি অদ্ভূত কাহিনী 
আমার সঙ্গে যেদিন শেখের দেখ! হয় সেধিন তিনি ছাগলের লোমের তৈরি একটি 

চোগ! পরেছিলেন, চোগাটি আমার খুব ভাল লাগে । আমি মনে মনে ভেবেছিলাম যে 
শেখ যর্দি চোগাটি আমাকে দিয়ে দেন তাহলে বড় ভাল হয়। আমি যখন তার কাছে 
বিদায় নিতে গেছি তিনি এক কোনে গিয়ে চোগাটি ছেড়ে আমাকে পরিয়ে দিলেন। 
উনি নিজের টুপিও আমাকে দিয়ে দিলেন, আর নিজে তালি দেওয়। একটি কাপড় 
পরে নিলেন। ফকীরর! আমাকে বলেছিল যে শেখ সাধারণতঃ চোগা পরতেন ন]। 
এট] তিনি আমি আপবার সময় পরেছিলেন, আর বলেছিলেন, “মগরিবী (মরোক্কো 
নিবাসী ) এই চোগাটি পাবার ইচ্ছা করবে | একজন কাফির বাদশাহ ওর কাছ থেকে 
এটি কেড়ে নেবে আর আমার ভাই বুরহান্ুদ্দীন সাগরজীকে (সমর কন্দে সাগর্জ নামক 
স্থানের নিবাসী ) দিয়ে দেবে। তারই জন্য এটি তৈরী করানে। হয়েছে ।” ফকীরর। যখন 
আমাকে এই কথ! বলে তখন আমি স্থির করি যে শেখের এই বস্ত্র আমার পক্ষে মহা- 
মূল্যবান বস্ত। আমি এটা পরে কোন মুসলমান বা কাফির বাদশাহর কাছে কখনও 
যাবন। | তারপর আমি শেখের কাছ থেকে চলে আসি। 

অনেক দিন পরে যখন আমি চীন দেশে যাই, তখন সেখানে খঁসা (হাজ চৌফ্ু) 
নগরে অত্যন্ত ভীড়ের জন্য একদিন আমার সাথীর্দের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় । সেই 
সময় আমি এ চোগ। পরেছিলাম। এক জায়গায় আমার সঙ্গে উজিরের দেখা হয়। তার 
দে তার পরিজনরাও ছিল। আমাকে দেখে তিনি আমার হাত ধরে অনেক" 
জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন | কথা বলতে বলতে আমর] রাঁজভবনের দ্বারে পৌছই। 
আমি বিদায় নেবার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অন্থমতি ন। দিয়ে বাদশাহর সঙ্গে 
দেখা করতে নিয়ে যান। বাদশাহ আমাকে মুসলমান সুলতানদের সম্বদ্ধে প্রশ্ন করেন। 
আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিই ৷ এই সময় তার দৃষ্টি আমার চোগাটির উপর পড়ে, আর 
তিনি চোগাটির খুব তারিফ করেন। উজির আমাকে চোগাটি খুলে দিতে বলেন, আর 
আমি সে কথ! মেনে নিতে বাধ্য হই। বাদশাহ চোগাটি নিয়ে আদেশ দেন ষে আমাকে 
দশটি খেলাত, সাজসরগ্রাম শুদ্ধ একটি ঘোড়া আর খরচের জন্ত টাকা দেওয়া হোক । 
আমার খুব ছুঃখ হ'ল, আর শেখের কথ। স্মরণ করে খুব আশ্চর্য লাগল। 



ইবনে বস্ত তা ১৯৭ 

পরের বছর আমি চীন সআাটের রাজভবন খান বালিক (পিকিং ) গেলাম । তার- 
পর আমি সাগরজের শেখ বুরহাহুদ্দীনের মঠে গেলাম। দেখলাম যে 'তিনি সেই চোগা 
পরে একটি বই পড়েছেন । আমি চোগাটিতে হাত দিয়ে উলটে পালটে দেখলাম। শেখ 
বললেন, “উন্লটে পালটে কী দেখছিম? তুই কি এট! চিনিম ?” আমি বলালম, “হা, 
এই চোগাটিই খঁসার বাদশাহ আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন ।” শেখ বললেন 
“চোগাটি আমার ভাই জালালুদ্দীন আমার জন্য তৈরি করিয়েছিলেন, আর আমাকে 
চিঠি লিখেছিলেন যে এটি আমি অমূক ব্যক্তির মারফত পাব।” শেখ আমাকে চিঠিটি 
দেখালেন । চিঠিটি পড়ে আমার শেখের আধ্যাত্মিক শক্তি দেখে অবাক লাগল | আমি 
তারপর সব কথ শ্রেখ বুরছাহুদ্দীনকে বললাম । উনি বললেন, “আমার ভাই জালা- 
লুদ্দীন অনেক আশ্চর্য ব্যাপার করতে পারতেন। উনি পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন 
আনতে পারতেন, তবে এখন তিনি মারা গেছেন। ঈশ্বর তাকে দয়া করুন।” 
বুরহানুদ্দীন আবার বললেন, “আমি জানি তিনি ভোরের নমাজ মক্কায় পড়তেন, আর 
প্রতি বছর হজ করতেন। অফের্ (জিলহিজ্জার মাসের নবম দিন ) আর ঈদের দিন 
তিনি অৃষ্ঠ হয়ে যেতেন, আর কেউ কিছু জানতে পারতো না।” 

আমি আবার নিজের কথ! আরম্ভ করছি । শেখ জাঁলশলুদ্দীনের কাছে বিদায় নিয়ে 
হবংকের ( হুবংগ টিলা, শ্রীহটর জেলার হুবীগঞ্জের কাছে) দিকে বণনা! হলাম। এটি 
একটি স্থন্দর শহর | একটি নদী শহরটির মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে । কামর পাহাড় থেকে 
নদীটি বেরিয়েছে। এর নাম নহরুল অক্জরক (নীল নদী )। এই নদী পথে লোকে 
বাঙ্গালা আর লখনৌতী যেতে পারে । নদীর ছু পাশে জল তোলবার চরকী, বাগান আর 
গ্রাম । ঠিক মিশরে নীল নদের মত। হবংকের নিবাসীরা কাফির জিম্মি। এদের কাছ 
থেকে উৎপাদনের অর্ধেক নিয়ে নেওয়া হয় । এদের কিছু অন্ত সেবাও করতে হয় । এই 
নদীর শ্রোত বরাবর আমর ১৫ দিন চলি। পথে দুধারে গ্রাম আর বাগান। মনে 
হচ্ছিল আমর] যেন বাঁজারের মধ্যে দিয়ে চলেছি। নদীতে অসংখ্য নৌক]1। প্রতি 
নৌকাতে একটি করে নাকাড়া থাকে। যখন ছুটি নৌক কাছাকাছি আসে তখন 
নাকাড়া বাজান হত্ব। এই ভাবে মাঝির একে অন্যকে অভিবাদন করে। সুলতান 
ফথকুদ্দীমের আদেশ এই যে এই নদীতে ফকীরদের কাছ থেকে কোন কর নেওয়া 
হবে না, আর যে ফকীরের কাছে খাবার নেই তাঁকে খাবার দেওয়। হবে । কোন ফকীর 
যখন এই শহরে আসেন তখন তাকে আধ দিনার দেওয়। হয়| পনর দিন চলে আমর 
স্থনর কাব ( সোনার গ ) পৌছলাম । শৈদ? ফকীর যখন এখানে শরণ নিয়েছিলেন 
তখন এখানকার লোকেরাই তাকে বন্দী করেছিল। এখানে পেতেই আমর1 একটি 
জুন্ক (চীনে জাহাজ ) পেয়ে গেলাম। সেট] জাভা ( স্ুমাত্র! ) যাবার জন্ত তৈরি ছিল। 
মেই দেশ এখান থেকে ৪* দিনের পথ | আমর] জুন্কে উঠে পড়লাম আর ১৫ দিন 
চলে বরহনাকারে পেশীছলাম। 

[ নমাপ্ত] 



পঞ্চদশ শতাব্দীর চীন দেশের সরকারী কাগজ পত্রে 
বাঙ্গাল। দেশের বিবরণ 

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুলতানদের রাজত্বকালে বাঙ্গাল! ও চীন দেশের মধ্যে কয়েক- 
বার দূত বিনিময় হয় । বাঙ্গাল] দেশ থেকে চীন দেশে দূত পাঠান হয় ১৪০৫, ১৪০৮-৯, 
১৪১২, ১৪১৪ ও ১৪৩৮-৩৯ খ্রীষ্টান । চীন থেকে বাঙ্গাল! দেশে দূত আসেন তিন বার, 
১৪০৪৯এর কিছু পরেই, ও তারপর ১৪:২-১৩ ও ১৪১৫ গ্রষ্টাঝে | চীনের ঘরকারী কাগজ 
পত্রে বাঙ্গাল! দেশের পাঁচটি বিবরণ লেখ। হয়| ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই বিবরণ 
গুলি দূতেদের রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ কর!। বিবরণগ্লি থেকে বাঙ্গাল। দেশের তখনকার 
রাজনৈতিক,সামাজিক ও আধিক অবস্থা সন্বদ্ধে অনেক খবর পাওয়1যায়। বাঙ্গালা দেশে 
তখন শেষ ইলিয়াম শাহী স্থলতানদের রাজত্ব। যছুনাথ সরকার বলেছেন যে সেই সময় 
বাঙ্গাল! দেশের কোন ইতিহাম ছিল ন|। বাঙ্গাল! দেশের উর্বর জমিতে প্রচুর ধনোৎ- 
পাদন হত। সুলতানের বিলাস ব্যমনে সময় কাটাতেন। কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছিলন]। 
ভর! পেটে ঘুমস্ত লৌকেরা আর কী ইতিহান বানাবে? [ “০ 17196075 ০০০1 ৮০ 
19806 6৮ 5001) ৮611-160 516610018.” 7712 7115107)) 0 7971261) 14109111) 

76110) 0, 114 ] দেড়শ বা পৌনে ছুশ বছর পরে আকবর বাদশাহ যখন হুকুম দেন 

যে তার সাম্রাজ্যের সব প্রদেশ থেকে তাদের ইতিহাস সংগ্রহ কর! হ'ক, তখন বাঙ্গালা 

দেশ থেকে কিছু মৃখ চঙ্ততি ইতিহাস আর পীরেদের যকবরার কিংবদন্তী বাদে আর খুব 
বেশি কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি । আকবরের সময় লেখা ইতিহানগুলি থেকে বাঙ্গালা 
দেশ সম্বন্ধে জান! যায় যে ১৪০৫ খ্রীষ্টান্ধে হলতান গিয়ান্ুদ্দীন এই দেশে রাজত্ব করতেন। 
তার রাজধানী ছিল মালদ! জেলার পাওুয়াতে। (গিয়া ্দ্দীনের মৃত্যুর খবর চীন দেশে 
পৌছায় ১৪১২ খ্রীষ্টাকে । ) গিয়াহুদ্দীনের পর তাঁর ছেলে সইফুদ্দীন সুলতান হ'ন। 
সইফুদ্দীনের পর শমশ্ুদদীন ও তারপর গণেশ দহ্নজমর্দন দেব নাম নিয়ে রাজা হ'ন। 
এঁদের নাম তৎকালীন মুদ্রাতেও পাওয়া যায়। চীনে বিবরণে কিন্ত গিয়াহুদ্দীন বাদে 
আর কোন সুলতান বা রাজার নাম মেই। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি বন্থ 
চীনা বৌদ্ধ তীর্ঘযাত্রী ভারতে আসেন। তণাদের ভারত সম্বন্ধে লেখ! বা ভ্রমণের কোন 
স্মৃতি এই বিবরণ গুলি লেখবার সময় বর্তমান ছিল বলে মনে হয় না । 

পাঁচটি বিবরণের প্রথম ছুটির ইংরেজি অন্তবার্দ করেন রকহিল (২০০10)111), ১৯১৫ 
সালে [ [+0908 ৮22০, 1915, 02) 43644 ]| তৃতীয়টির অনুবাদ করেন ফিলিপ 
১৮৯৫ মালে [70477211176 72)21 45218050761) 1895১ 00» 529. 

33] পাঁচটি বিবরণের এক মঙ্গে অন্ধবা্দ করেন প্রবোধ চন্দ্র বাগচী ১৯৪৫ লালে 
1 77572877411 47771019) 1945) 00, 96134 ] 1 প্রথম বিবরণটির আর একটি 

অন্গবাদ করেন মিল্ন [0]. ৬. 0. 11118, 1781105 90০8915, 19701 বর্তমান 

বাংলা অনুবাদ অধিকাংশই গ্রবোধ চন্দ্র বাগচীর ইংরেজি অশ্ুবাদ থেকে কর]। 



॥ ১॥। 

ম৷ ছয্ান 

প্রথম বিবরণের নাম ফ্রিংইয়াই-শেং-লন (9108 581 90608 180) এই বিবরণ লেখেন 
ম৷ হুয়ান ১৪২৫ থেকে ১৪৩২ ্রীষ্টাকের মধ্যে। এতে তিনি বাঙ্গাল! দেশের লাধারণ 
বর্ণনা করেছেন। মমপাময়িক সুলতানের নাম এই বিবরণে নেই । ১৪০৯ ও ১৪১২-১৩ 
্ীষ্টাব্বে যে চীনে রাজদূত বাঙ্গাল! দেশে আসেন তার নাম জানা নেই। অনুমান করা 
হয় যে প্রপিদ্ধ নৌ সেনাধ্যক্ষ ও কূটনীতিবিদ চেং হো ই [ 01508 110, নতুন বানান 
1908 1770 ] ছিলেন এই দূত। মা হুয়ান এসেছিলেন তার দৌভাষী হয়ে। চেং হো। 
ধর্মে মুলমান ছিলেন । মনে হয় ম! হুয়ান ও মুসলমান ছিলেন, কারণ চীনা লিপিতে 
“মহম্মদ” কে “মা” লেখা হয়। ম! ছয়ানের বিবরণ এই £ 

“দেশটি বিশাল ও ঘন বসতি পূর্ণ । বন সম্পত্তি এখানে প্রচুর । হুমাত্র! দ্বীপ থেকে 
যাত্রা করে নিকোবর দ্বীপ দেখা যায়। সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে আরও কুড়ি দিন 
যাবার পর চাটিগাঁও [ 0%06-0 %180& ] পৌছান যায়। এখানে ছোট নৌকা নিতে 
হয়, আর এই নৌক। করে ৫০*লির (২৫০ কিলোমিটার) কিছু বেশি দূরে সোনার গাও 
[ 9০-7৪-০01-70121)8 ] হয়ে রাজধানী যেতে হয়। রাজধানী প্রাচীরে ঘেরা, তবে 
বাইরে শহরতলিও আছে। রাজার প্রাসাদ ও ছোট বড় ওমরাহদের বাড়ী আর মন্দির- 
গুলি শহরের মধ্যে । এরা! সকলেই মুসলমান 

এদেশের লোকেদের চালচলন শুদ্ধ আর সৎ। মেয়ে পুরুষ সকলেরই গায়ের রঙ 
কালো ; এদেশে শ্বেত বর্ণের লোক প্রায় নেই। সকলেই চুল বেঁধে (বা কেটে) রাখে 
আর সা? স্ুতী পাগড়ী পরে । গায় লম্বা গাউনের মত পোষাক পরে । এই পোষাকের 
কলার গোল, আর এগুলি এম্ব্রয়ভারি কর। পটি দিয়ে বাধা । পায়ে এর চামড়ার 
চটি পরে। 

রাজা আর উচ্চ পাদস্থ কর্মচারীর! মুসলমানী টুপি ও পোষাক পরেন। এঁর] খুব 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সকলেরই ভাষা বাঙ্গাল! [1818-36-11] তবে ফারসী বলেন এমন 
লোকও আছেন । 

কেন। বেচায় এর রূপার মুদ্রা ব্যবহার করে। এই মুদ্রার নাম টংকা [787819]। 
এর ওজন তিন ক্যাগ্ডারীন [০8009101. ]| এগুলির ব্যাস তিন সেন্টিমিটার । মুদ্রার 
ছু-দ্রিকেই লেখা থাকে । এগুলি দিয়ে এরা জিনিসের ওজন অনুসারে দাম ঠিক করে। 
এদ্দের একরকম সামুব্রিক ঝিহ্নকও আছে । তার নাম কড়ি (₹১8০-11)। 

এদের বিয়ে আর শব-সৎকার মৃস্লমানী ধর্মের নিয়ম অনুসারে হয়। 
আবহাওয়! সার] বছরই গ্রীম্মকালের মত গরম | 
এদেশে শাস্তি হল মোট! বাশ দিয়ে প্রহার, কিংবা নির্বাসন । 
রাজকর্মচারীদের নিজগ্ব দীল থাকে, আর একে অন্যকে এর! চিঠি পত্র লিখে 

যোগাযোগ করে। সৈন্তদের মহিন। ও রেশন দুইই দেওয়। হয়। সৈন্যদলের অধ্যক্ষের 

নাম সিপাহ"সালার | 
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এদেশে জ্যোতিষী, চিকিৎসক, দৈবজ্, ও সমস্ত রকমের কুশল ও সুদক্ষ কারিগর 
আছে। কিছু লোক এক রকম সাদা কালো! প্যাটার্ন দেওয়া জাম] পরে, স্কার্ফ (5০8) 

দিয়ে বীধা। তাতে প্রবাল আর ক্ষটিকের পাড় বসান। কবজিতে এরা পুঁতির 
ব্রেঘলেট পরে। ভোজের সময় আনন্দ দেবার জন্ত ভাল গাইয়ে আর নাচিয়ে ও 
আছে। 

এক রকম মনোরঞনকারী আছে যারা প্রতিদিন ঠিক পাঁচটার সময় উচ্চ পদস্থ 
কর্মচারী আর বড়লোকদের দরজার সামনে জড়ো হয়ে সানাই আর ঢোলক বাজায়, 
আর এমনি ভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। প্রাতরাশের সময় তার বাড়ির ভিতর 
যায়, আর তখন তারের মদ, খাবার আর টাক) দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। অনেক রকম 
ক্রীড়া কৌশলাদি দেখায় সে রকম লোকও আছে। 

যেমন কিছু লোক আছে যার! লোহার শিকল দিয়ে বাঘ বেঁধে বাজারে ব। বাড়ি 
বাড়ি ঘুরে বেড়ায় । শিকলট! খুলে নিলে বাঘট] উঠানে শুয়ে পড়ে | খালি গায় সেই 
লোকট। তখন বাঘকে আঘাত করে । বাঁঘট। রেগে গিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 
আর দুজনেই তখন মাটিতে পড়ে যায়। এই রকম সেই লোকটি কয়েকবার করে। 
তারপর সে নিজের হাতের মুঠে। বাঘের মুখে ঢুকিয়ে দেয়, তার হাতে কিন্তু কোন ঘা 
লাগে না। এই লব দেখাবার পর সে বাঘটাকে আবার শিকল দিয়ে বেধে ফেলে। 
বাড়ির লোকের। তখন বাঘটাকে মাংস খেতে দেয়, আর লোকটিকে টাক দেয়। বাঘ- 
ওয়ালাদের ব্যবসা তাই ভালই চলে । 

বারে। মানে এদের এক বছর হয়, আর কোন মল-যাস নেই। 
দেশী শষ্য হুল, লাল জোয়ার, তিল, ভাল, আঠালে। জোয়ার (81000985 

011110), আর ধান। ধাঁন বছরে দুবার হয়। শাক পক্জির মধ্যে আছে, আদ, সরষে, 
পেয়াজ, রগুন, শশ! আর বেগুন । এরা নারকেল আর অন্য একটি গাছের ফল থেকে 
এক রকম আরক বানায় । তাছাড়। কাঁজং মদও বানায় । (কাজং মদ ইন্দোনেশিযাঁতে 
বনু প্রচলিত ছিল, তবে বাঙ্গালা বা আমামে এই মদ্দের প্রচলনের কথা জান! নেই ) 
এর! আমাদের মত চা খায় না তার জায়গায় এর] সুপারি খায়। 

গৃহপালিত জদ্ত, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, গরু, ছাগল ( 1521106 ৪০৪), 
মুরগি, পাতিহাস, শুয়োর, বড় হাপ, কুকুর আর বেড়াল । 

এদের ফল হ'ল, কলা, কাঠাল, টক বেদানা, আখ, চিনি আর মধু। 
ন্ুতী কাপড়ের মধ্যে আছে কয়েক রঙের পি-পু; একে এর] পিপো৷ বলে । এগুলি 

তিন ফুট চওড়1 আর পাতান্ন ফুট লম্বা। এগুলি মিহি আর চকচকে, মনে হয় যেন রং 
পেন্ট করা। আদা-হলুদ ( £10851-96110% ) রঙের এক রকম স্তুতী কাপড় আছে। 
তাঁর নাম মান-চে-তি (1091)-0116-01 )। এগুলি চার ফুট চওড়া আর পঞ্চাশ ফুটেরও 
বেশি ল্বা। এগুলি বেশ মজবুত আর এদের বুনন বেশ ঠাস। যাকে এর] শা-না-পা-ফু 
(80৪-7৪-08-09 ) বলে সে গুলি পাঁচ ফুট চওড়া! আর তিরিশ ফুটের উপর লম্বা! 3 
এগুলি পুলে! আর দেখতে শেং-লোর মত। যাকে কি-পাই-লাই-তা-লি (1-281- 



মা হয়ান ১১১ 

161-0-1)) বলে সেগুলি তিন ফুট চণড়া আর যাট ফুট লম্বা । এই কাপড়ের বুনন ঠাস 
নয়, এগুলি মোট! স্থতার তৈরি এগুলি স্ৃতী গজ (89026 )। 

পাগড়ির কাপড়ের নাম লা-তা-ইউল (902-8-০41, চাদর ?)। এগুলি পাচ ইঞ্চি 
চওড়া আর চল্লিশ ফুট লম্বা, আর আমাদের সান-সো”র [ 5817-50 ] মত। মা*হাই-ম| 
-লাই আর এক রকম কাপড়। এগুলি চার ফুট চওড়া আর চব্বিশ ফুট লম্বা) এর 
উলটে৷ দিকে আধ ইঞ্চি চওড়া পশমের পাড় (8), আমাদের তু-লো-কিন [০-1০- 
117] এর মত। এরা রেশম বোনে, আর এম্ত্রয়ডারী কর] রুমাল ব্যবহার করে। 
এদের ব্রোকেড দেওয়া তাফতাও আছে । এদের কাগজ সাণা, এগুলি এক রকম গাছের 
ছাল দিয়ে তৈরি, আর হরিণের চামড়ার মত মহ্থণ আর চকচকে । 

ঘরোয়া জিনিস পত্রের মধ্যে আছে গালার কাজ কর] ছোট ও বড় বাটি, ইস্পাঁতের 
বন্দুক (569০1 8905) আর কাচি।” 

[ সমাপ্ত ] 

|| ২॥। 

হু-ছিয়েন 

ছিতীয় বিবরণের নাম সিংচাশেং-লন [ 91708-01)8-51)0178-191) ] ১৪১৫ 

্রষ্টান্ে যে রাজদূত চীন থেকে বাঙ্গাল৷ দেশে এসেছিলেন, তার নাম হু-হিয়েন [170%- 
11157. ]1 তার রিপোর্টের ভিভিতে ফাই-সিন বলে একজন ১৪৩৬ গ্রীষ্টাব্বে এই 
বিবরণ লেখেন। 

“অনুকুল বাতাস পেলে সুমাত্্া থেকে এই দেশে কুড়ি দিনে পৌছন যায়। 
চীনের পশ্চিমে ভারত । বাঙ্গাল! তার একটি অংশ। বাঙ্গালার পশ্চিমে বজ্রাসন রাজ্য, 
যার নাম চাও-না-ফু-ইউল [ ০৪০-৪-৮-০1, জৌনপুর 211 এখানে শাঁক্য বোধি 
লাভ করেছিলেন। [ বজ্ানন বা গয়া তখন জৌনপুর রাজ্যের অস্ততূক্ত ছিল। ] 

ত্রয়োদয় বর্ষ য়োং-লোতে (১০৪-1০, ১৪১৬ খ্রীষ্টাবে ) সম্রাটের কাছ থেকে ছুবার 
আদেশ পেয়ে খোঁজা হ-হিয়েন [ 58:0001 [30-17367 ] ও অন্তর] নৌবহর নিয়ে সেই 
দেশে যান। তার! নিজেদের তরফ থেকে সেখানকার রাঁজা, রাণী আর দর্দারদের জন্ত 
উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন । 

এই দেশের একট্টি উপসাগরের উপর চাটি-গাঁও [ ০৪-01-1908 ] বলে একটি 

বন্দর আছে। এখানে কিছু শুষ্ক (৫0199) দিতে হয়। আমাদের জাহাজ পৌছেছে 

জানতে পেরে, এ দেশের রাজ! নিজের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এ বন্দরে পাঠিয়ে দেন। 
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ভার! খেলাত (1055 ) আর অন্ত উপহার নিয়ে এসেছিলেন, আর তাঁদের সঙ্গে এক 
হাজার সৈন্ত ও ঘোড়া ছিল। 

যোলটি বিশ্রামের ছান (50889) হয়ে আমর! সোনার গাও (90০-08-601- 

71908) পৌছলাম। এই জায়গাটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, আর এখানে পুকুর, রাস্তাঘাট 
আর বাজার আছে। বাজারে সব রকমের জিনিসের ব্যবস। হয়। রাজার চাকররা 
এখানে আমাদের জন্য হাতি আর ঘোড়া এনেছিল । আরও কুড়িটি বিশ্রামের স্থান 
পেরিয়ে আমর! পাণ্ু,য় [ ৮৪7--৮৪ ] পৌছলাম । রাজ! এই খানেই বাস করেন। 
এই শহরের প্রাচীর সুদৃঢ় বাজারগুলি সুন্দর ভাবে দাজান, দোকানগুলি পাশাপাশি, 

থামগুলি সব সারিবন্ধ। দোঁকানগুলি সব রকমের জিনিসে ভর] 
রাজার বাড়ি ইটের তৈরী আর সুরকি দিয়ে গাধা । বাড়িতে ওঠবার সিড়ি বেশ 

উচু আর চওড়া। হুলঘর গুলির ছাদ সমতল আর ভিতর থেকে সাদা চুনকাম কর1। 
দরজাগুলি নয় পাল্লার আর প্রতোকটি তিন থাক মোটা (০01 01091 [1710107655 )। 

দরবার হলের থামগুলি পিতলের চাদর দিয়ে মোড়। আর পালিশ করা। সে গুলির 
উপর ফুল আর জন্ত জানোয়ারের ছবি বানানো ডান দিকে আর বী৷ দিকে লম্বা 
বারান্দা আমর যে দিন দরবারে হাজির হলাম সে দিন বারান্দ। ছুটিতে এক হাজারের 
উপর সৈম্ত চকচকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাড়িয়ে ছিল। বাইরে উঠান ভরতি করে 
আমাদের (চীনে ) সৈম্তর1! ঘোড়ায় চড়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে ছিল। তাদের মাথায় 
চকচকে হেলমেট, গায়ে লোহার বর্ম, আর হাতে বর্শা, তলোয়ার আর তীর ধন্ুক। 
রাজার ডাইনে আর বামে শত শত ময়ুর পুচ্ছের ছাঁতা, আর হলের সামনে কয়েক শত 
সৈস্ত হাতির উপর সওয়ার হয়ে (পাহারা দিচ্ছিল )। রাজ! উচু একটি সিংহাসনে 
আঁষন পি'ড়ি হয়ে বসেছিলেন। সিংহাসনের গায়ে দামী পাথর লাগান । রাজার 
কোলের উপর একট! ছু-ধার তলোয়ার পড়ে ছিল। 

ছুজন পাগড়ি পর] লোক রুপার দণ্ড নিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে এল । 

আমর। যখন পাচ পা এগোলাম, তখন তারা সেলাম করল । যখন আমর হলের মাঝা- 

মাঝি পেশীছেছি, তখন তার থেমে গেল, আর ঘন্ত ছুদন লোক হাতে সোনার দণ্ড 
নিয়ে ঠিক আগের লোক ছুটির মত আমার্দের এগিয়ে নিয়ে চলল। রাক্তা আমাদের 
প্রত্যাভিবাদন করে (চীন) সম্রাটের আজ্ঞা পত্রকে নতজান্ক (7২০% £০৬ ) হয়ে 
জন্মান জানালেন, তারপর মাথার উপর তুললেন, ও তারপর খুলে সেটি পড়লেন । 
ইলেতে কার্পেটের উপর সম্রাটের (জন্ত ) উপহার গুলি সাজান ছিল। 

রাজা সম্রাটের দূতর্দের একটি ভোজ দিলেন, আর আমাদের সৈন্তদের অনেক 
উপহার দিলেন। (দৃতদের ভোজে ) গরু বা ভেড়ার মাংস খাওয়া! নিষেধ । আর এই 
ভোঁজে মদও দেওয়। হয়নি, কারণ এতে হট্টগোল হতে পারে, আর এট অশোভনীয়ও 
বটে। তার জায়গায় এদের মিঠি গোলাপ জল থেতে দেওয়া] হ'ল । ভোজের শেষে 
প্রধান দৃতদের রাজ! মোনার গামলা, সোনার কোমর বন্ধ, মোনার জলপানত্র (514881 
গাড়ু ব1৷ বানা ), আর সোনার বড় বাঁটি উপহার দিলেন। সহকারী দতদেরও এই 
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জিনিসগুলিই দেওয়। হ'ল, তবে সেগুলি রূপার তৈরি । নিয় কর্মচারীদের একটি করে 
সোনার ঘণ্ট। আর রেশম আর সাদ। শনের তৈরি জাম। দেওয়। হৃ*্ল। সৈন্যদের 
সবাইকে রূপার টাক! দেওয়া] হল। সত্য কথ! এই যে এ দ্বেশের লোক ধনী আর ভভ্র। 
এর পর রাজা একটি লোনার চোঙার (9৮৩) মধ্যে সোনার পাতে সত্রাটকে লেখা 
আবেদন পত্র রাখলেন, আর দূতের সেটি সেই দরবার হলে সম্মানে গ্রহণ করলেন। 
তাছাড়া দূতের] সম্রাটের জন্ত উপহারগুলিও গ্রহণ করলেন । 

এ দ্বেশের লোকের] উদার পুরুষের! সাদ! সতী পাগড়ি পরে, আর লম্ঘ। সা 
স্থৃতী জাম! পরে। পায়ে ভেড়ার চামড়ার তৈরি মোনালী স্থতা লাগানে!। ছোট ভূত। 
পরে। শৌখীনদের জূতায় আবার নকশা কর! থাকে । সকলেই ব্যবস! বাণিজ্যে লেগে 
আছে। সেই ব্যবসাতে হয়তে। দশ হাজার দ্র্ণ মুন্র! খাটছে, কিন্ত একবার পাক কথা 
হয়ে গেলে এর কখনও তার খেলাপ করেন! । 

মেয়ের! ছোট জাম! পরে, আর গায় স্ুতী বা রেশমী ব! ব্রোকেডের কাপড় জড়িয়ে 
নেয়। প্রসাধনের জিনিস এর ব্যধহার করে না, কারণ এরা এমনিতেই ফর্স1 | কানে 
এর] দ্রামী পাথর বসান সোনার ছল পরে। গলায় পেনড্যান্ট লাগান ছার পরে, আর 
চুল মাথার পিছনে খোঁপ। করে বীধে। কবজিতে আর গোড়ালিতে এর সোনার গয়না 
পরে, হাত আর পায়ের আঙ্গুলে আংটি পরে। 

এদেশে হিন্দু [ 5£8-0 1] বলে এক জাতি আছে। তারা গো-মাংস খায় না। 
মেয়ে আর পুরুষ এক জায়গায় বসে খায় ন1। স্বামী মার গেলে স্ত্রী আর বিবাহ করে 
না, আর স্ত্রী মারা গেলে ম্বামীও আর বিবাহ করে না খুব গরীব আর যাদের রোজ" 
গারের কোন উপায় নেই, তাদের গায়ের অন্ত পরিবারের লোকের] পাল। করে সাহায্য 
করে তবে তাদের অন্ত গায়ে গিয়ে ভিক্ষা করা নিষেধ । এদের তাই বদান্ততার জন্ত 
প্রশংন। করা হয়। 

জমি উর্বর আর প্রচুর শষ্য জন্মায়, কারণ এদের বছরে ছুটো ফসল হয়। এর] 
মাঠের আগাছা তোলে ন! ব। মাঠে নিড়াঁনি দেয় না। মেয়ে পুরুষ সকলেই খেতে কাজ 
করে বা! খতু অনুসারে কাপড় বোনে । 

এদের ফলের মধ্যে আছে কাঠাল। এগুলি ধামার মতন বড় আর খুব মিঠি। তা 
ছাড়! আছে আম। এগুলিতে যদিও একটু টক আভাস, তাহলেও থেতে খুব সুন্দর | 
তা ছাড়া এদেশে ফল, সবজি, গরু, ঘোড়া, মুরগী, ভেড়া, হাস আর সামুদ্রিক মাছ 
আছে। এদের ব্যাপক ব্যবস! বাণিজ্যে এর মুদ্রার জায়গায় কড়ি ব্যবহার করে। 

এদেশের পণ্য হল মিহি স্ৃতী কাপড়, সা-হা-লা [.9-১2-19] কম্বল, তু-লো-কিন 
[ ত-1০-102 ], সতী কাপড়, স্ষটিক, আযাগেট, 1০০1. ০:98691, মুক্তা, দামী পাথর, 
চিনি, ঘি, ষাছরাঁঙার পালক, আর নান! রঙের মুখে পর্দা করবার কাপড়। 

(চীন থেকে এদেশের আমদানীর) পণ্য হল সোনা, রূপা, শ্যাটিন, রেশম, নীল আর 
সাধ! চিনেমাটির জিনিস, তামা, লোহা, কত্তরি, সি ছুর, পারা আর ঘাসের মাহুর ।” 

[সমাপ্ত ) 



নি ইক্সাং চাও কুং টিয়েন লু 
তৃতীয় বিবরণের নাম সি ইয়াং চাও কুং টিয়েন লু (91 98108 ০:৪০ 10008 

0190 19) । হয়াং দিং ৎসেং ( 702116 ৪108-05008 ) নামে একজন ১৫২০ খ্রীষ্ান্ধে 
পুরানো! কাগজ পত্র দেখে এই বিবরণটি লেখেন । ১৪৩৮-৩৯ খ্রীষ্টান অবধি বাংলার 
বলতাম যে সব দূত চীন দেশে পাঠিয়েছিলেন, তাদের কথাও এই বিবরণে আছে। 

দেশটি নিকোবর হ্বীপপুঞ্ণের লাড়ে তিনশ কিলোমিটার উত্তরে । এই দেশকে পূর্ব 
ভারত বল! হয়। দেশটি দৈর্ঘ্য ও গ্রস্থে ৫** কিলোমিটার | সুমাত্র। থেকে রওনা হয়ে 
মাও-শান (2490-8090 ) ও নিকোবর পেরিয়ে অনুকূল বাতাসে কুড়ি দিনে চাটগী৷ 
পৌছন যায়। এই বন্দর কে চাটি-কিয়াং ও [ ০1)0-01-180108 ] বলে । এখান থেকে 
ছোট নৌকা করে আরও ২৫* কিলোমিটার গেলে সোনার গ1। এই শহরে প্রাচীর, 
পুকুর, রাস্তা আর বাজার আছে । আবার এখান থেকে যাত্রা করে ১ কিলোমিটার 

[ বোধহয় ১০* কিলোমিটার হবে ] গেলে রাজধানী পাণুয়।। এই শহর আর এর 
শহরতলি ছুটিই বেশ সুন্দর । রাজপ্রাসাদ খুব বড়। প্রাসাদটি দাদ! চুনকাম করা, 
আর এর ছাত সমতল । ভিতরের দরজাগুলি তিন থাক মোট! আর এতে নয়টি 
করে পাল্প! | সব থামগুলিতেই পিতলের উপর ফুল আর পণ্ড পক্ষীর ছবি থোরদাই কর! 
আর পালিশ করা । রাজ! আর তার কর্মচারীদের পোশাক আর পাগড়ি মুসলমানী। 
তাঁরা সকলেই মুলমান ও তাদের বিবাহ আর শব-সৎকার মুসলমানী নিয়মে হয়। 
বাঙ্গান। দেশের লোকের! ঠাণ্ড। মেজাজের । তার! ধনী ও নৎ। ব্যবসা বাণিজ্যে তার! 
প্রসিদ্ধ । পুক্ুষৈর1 সকলেই চুল কেটে ফেলে আর সাদ! সতী পাগড়ি দিয়ে মাথ! বেঁধে 
রাখে। এরা লম্ব। চোগ। পরে । তার কলার গোঁল। শরীরের নীচের দিকে চোগাটি 
রডিন পেটি দিয়ে বাধা থাকে । পায়ে এর] চামড়ার চটি পরে । মেয়ের! চুল মাথার 
উপরে বেঁধে রাখে । এরা ছোট কা(মজ পরে আর সিন্ধ বা ব্রোকেডের রঙিন কাপড় 
দিয়ে শরীর ঢেকে রাখে। কানে এর! দ্বামী পাথর বসানো সোনার ছুল পরে । পায়ে 
আর হাতে সোনার চুড়ি পরে, আর পা আর হাতের আঙ্গুলে আংটি পরে। 

দেশের আবহাওয়। সব সময়েই গরম | এদের বার মাসে বছর হয়, আর কোন মল- 
মাস নেই। সব চেয়ে বেশি শান্তি হ'ল নির্বাসন । রাঁজকর্মচারীদের নিজস্ব সীল (৪৩৪1) 
থাকে; আর একে অন্তকে চিঠি পত্র লিখে যোগাযোগ করে । সৈম্তাধক্ষের নাম সিপাহ- 
লালার। এ দেশে বৈদ্য, জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ ও শত শত রকম শিল্পের বু কারিগর 
আছে। এরা সব বাজারে জড়ে। হয়ে দোকান বসায়। এদের ভাষা বাংলা, তবে এর! 

ফারনীও ভাল জানে। এক রকম সঙ্গীতজ্ঞ আছে যাদের কেন-সিয়াও-স্-লু-নাই 
[ 160”5190-58-17-081 ] বলে। এরা বড় লোক আর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাড়ি 

গিয়ে রোজ সকালে বাজন। বাজায় । একজন ছোট ঢোল বাজায়, একজন বড় ঢোল 
বাজায়, আর একজন পি-লি (21-1 ছোট বাঁশি ) বাজায়। এদের সঙ্গীত খুব নীচু 
বরে আর টিমে তালে আরস হয়, আর শেষ হয় উচ্চ বরে আর ক্রু তালে । সঙ্গীত 
শেধহলে বাড়ির লোকের! এদের মদ, খাবার আর টষ্ক! দিয়ে আপ্যায়ন করে। 
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বাড়িতে লোকে দেখা করতে এলে এর। তাদের ক্থুপারি খেতে দেয়। তবে যখন 
এরা লোককে নিমন্ত্রণ করে তখন অতিথিদের আনন্দের জন্ত অভিনেত্রীর্দের (৪০:168৪, 
নটী?) নাচের বন্দোবস্ত থাকে । অভিনেত্রীর। হালকা লাল রঙের ফুল তোল। জাম! 
পরে। শরীরে তলার দিকট। এরা রডীন রেশমের কাপড় জড়িয়ে রাখে । গলায় আর 
কাধে এদের পেনড্যান্ট আর হার থাকে । এতে পাঁচটি রঙিন দামী পাথর ব৷ গ্রবাল ব! 
স্কটিক বসান থাকে । কক্জিতে নীল আর লাল দ্বামী পাখর থাকে । 

এ দেশের লোকেদের বাঘের খেল। খুব পছন্দ । একজন লোক একট। বাঘ লোহার 
শিকল দিয়ে বেধে পথ দিয়ে যায় । খেল! আরভের সময় লোকটি শিকল খুলে দেয়, 
আর বাট] মাটিতে শুয়ে পড়ে । লোকটা নগ্ন । সে বাঘটাকে মারে, আর বাঘট। তাইতে 
রেগে গিয়ে গর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । লোকট। তখন মাটিতে পড়ে গিয়ে বাঘের সঙ্গে 
কয়েকবার লড়াই করে। তারপর সে বাঘের মুখে নিজের হাত ঢুকিয়ে দেয়, তবে ভার 
হাতে কোন আঘাত লাগেনা। খেল। শেষ হলে বাঘট। মাটিতে শ্তয়ে পড়ে । লোকে তখন 
বাধটাকে মাংস খেতে দেয়, আর লোকটাকে টঙ্কা দেয়। 

ব্যবসা বাণিজ্যে এর' হয় রূপার টাকা, যার নাম ট্কা, ব্যবহার করে, নয় সমুদ্রের 
ঝিচ্ছক যাকে কড়ি বলে তাই ব্যবহার করে| এদের সব চেয়ে বড় শিল্প হল কাপড় 
তৈরি করা। এদের জর্মি খুব উর্বর আর তাতে সব রকমের ফসল হয়। বছরে ছুটো 
ফসল। আর তা ছাড়া! এদেশে গরু আর অন্য গৃহপালিত জন্তর খাবারও খুব উৎপন্ন 
হয়। এদের রৌপ্য মুদ্রার সরকারী ওজন হ”ল ৩/১* টায়েল। এগুলির ব্যাস তিন সে্টি- 
মিটার। মুদ্রার উলটে দিকেও নকশ! থাকে । কড়ি ওজন দূরে কেন] বেচ' হয়। 

এদের মদদ চার রকম। একটি তৈরি হয় নারিকেল দিয়ে, একটি চাল থেকে, আর 
একটি কাজং বলে একরকম জলজ উত্তিদি থেকে, আর শেষেরটি তৈরি হয় তুঙ্জের 
(088) বীজ থেকে । এর। ছয় রকমের কাপড় তৈরি করে। এক রকম স্থতী কাপড়কে 
এর! পি-পু (0128) বলে। এগুলি ছু ফুটের বেশি চওড়া আর ৫৬ ফুট লম্বা) এ 
গুলি মিহি আর সাদ1। মান চেটি (0387-০1-০1) বলে এক রকম হলদে রঙের সতী 
কাপড় আছে; এ গুলি চার ফুট চওড়া! আর ৫০ ফুট লম্বা! | এগুলির বুনন ঠাস, আর 
বেশ মজবুত । মুতী শ্বচ্ছ কাপড়ের ( 888৪৩) নাম শান বাফত (81080) 0৪.0)। 
এগুলি পাচ ফুট চওড়া আর ৩০ ফুট লম্বা। এগুলি পোঙ্গীর ( 0০86০ ) মত। অন্ত 
এক ধরণের শ্বচ্ছ কাপড়ের নাম কি-পাই-কিন-তা-লি (10-0911010-08-11)। এগুলি 
ভিন ফুট চড়! আর ৬* ফুট লম্বা! । এগুলি মাথায় পাগড়ি বাধবার কাজে আসে । অন্ত 

এক রকমের কাপড় আমাদের সান-সো+র ( ৪৪:0-5০) মত। এগুলি আড়াই ফুট চওড়। 
আর চার ফুট লদ্বা। এগুলিকে সা-তা-ইউল ( ৪-12-৩51) বলে। মলমল যাকে বলে 
সেগুলি চার ফুট চওড়া আর কুড়ি ফুট লম্বা!। উদ্টে! দিকে এগুলি আধ ইঞ্চি চওড়া 
স্তাঁপ (09, পশম 1) দিয়ে ঢাকা | এগুলি আমাদের তু-লো-কিন ( £৪-1০-139 )। 

দেশী পণ্য হ'ল প্রবাল, মুক্তা, স্ষটিক (৩:55091 ) ও কর্নেলিয়ান (০0:6118 ) 
আর ময়ুরের পালক । এদের ফল হ'ল কলা॥ কাঠাল, বেদানা, শুকনা! খেজুর, আখ, 
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ইত্যাদি। এদেশে মাখন, ঘি আর মধু প্রচুর। অনেক রকমের কুটি, পেয়াজ, আদা, 
কাস্টার্ড . ০০৪৪:৫ 7 বেগুন এ দ্বেশে পাওয়া ায়। এ দেশে উট আছে। তু'ত গাছ 
থেকে এর কাগজ বানায়। এক রকম গাছ আছে যার ভাল গুলি নরু আর পাত! 
দবুজ। সকালে এদের ফুল ফোটে আর বিকেলে ফুল গুলি শুকিয়ে যায়, অনেকটা 
আমাদের য়ে-হো"র [১6-1১০] মত। এই গাছের ফল আমাদের কুলের মত। এগুলিকে 
আমলকী [ ৪7-2১০-1০ ], বা ইউ-কান [8-80, *মিষ্ট-শেষ”] বলে। সিন্দুরের বিষ 
আর পাথুরির চিকিৎসায় এই ফল ব্যবহার হয়। 

বাঙ্গালার রাজা যখন চীন সম্রাটের আদেশ গ্রহণের অনুষ্ঠান করেন তখন প্রানাদের 
বাম আর ভাইনের বারান্দায় এক হাজারের উপর সৈশ্তরা চকচকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 
ঘোড়ায় চড়ে সারি দিয়ে দাড়িয়ে থাকে । এ ছাড়া সৈম্তর! চকচকে হেলমেট, অস্ত্র, 
তলোয়ার, তীর আর ধস্ছক হাতে রক্ষী হিসাবে দীড়িয়ে থাকে | তাদের বলিষ্ঠ যোদ্ধাদের 
মত দেখতে | একশ জন লোক ময়ূরের পালকের ছাঁত। নিয়ে, আর একশ জন লোক 
হাতির উপর সওয়ার হয়ে প্রধান হলে দীড়িয়ে থাকে। রাজা একট! উচু নিংহাসনে 
বসেন। তাতে আট রকমের দামী পাথর লাগানো । রাজার কোলে একটি ছু-ধার 
তলোয়ার থাকে । রূপার দণ্ড হাতে ছুন আমলা চীনের রাজদূতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
আসেন। তার! পাঁচ পা অন্তর সেলাম করেন, আর অর্ধেক পথ গিয়ে থেমে যান । তখন 
অন্ত ছুজন আমল সোনার দণ্ড হাতে দূত কে ঠিক দেই রকম অনুষ্ঠান করে এগিয়ে 
নিয়ে যান। রাজা তখন অত্যন্ত বিনীত ভাবে আর সম্ত্রমের সঙ্গে সম্রাটের আদেশ গ্রহণ 
করেন, আর ছু হাত কপালে তুলে সেলাম করেন । সম্রাটের আদেশ আর উপহারের 
তালিক! পড়া হয়ে যাবার পর, মেজেতে কার্পেট বিছানো হয় ও রাজ! চীনের দূতবৃন্দকে 
ভোজে আপ্যায়ন করেন। ভোজে রোস্টকর। আর ধুমে পাক কর! [ ৪200150 ] গে! 
মাংস, মেষ মাংস, গোলাপ জল, নান! রকম অুগন্ধ দেওয়] মিষ্ট ফল দেওয়। হয়। 

বশ্ততার নিদশন স্বরূপ উপহার পাঠানোর ব্যাপারে এর! নিয়মিত নয়। [চীনের 
সম্রাট যে হেতু পৃথিবীর লম্তাট তাই অন্ত দেশের রাজার। তাকে য। উপহার পাঠান তা 
বশ্ততাঁর নিদর্শন স্বরূপ কর (019০) ্বাত্র | ] ইয়োং-লে! তে [%০০৪-1০] যষ্ঠ বছরে 
[১৪০৮ খ্রষ্টা্ধে] রাজ! গাই-ইয়া-সে-তিং [গিক্পান্দ্দীন] তার দূত আর বশ্ততার নিদর্শন 
্বরূপ উপহার পাঠান । ইয়োংসলোতে নবম বছরে (১৪১১ খ্রষ্টাবে) এই দূত তাই-ৎসাং 
[7+5:75808] পৌছন । সেখানে বিদেশ বিভাগের একজন কর্মচারীকে তাকে অভ্যর্থনা 
করবার জন্ত পাঠানো হয়। ভ্বাদশ বছর ইয়্োং-লে। তে (১৪১৪ প্রষ্টাব ) পা-যরি-ৎপি 
(বায়াজিদ) নামে একজন রাজদূত কে কি-লিন (1+1-110, জিরাফ 1) ও অন্তান্ত 
উপহার নিয়ে চীন দেশে পাঠাঁন হয়। আর একজন রাজদূতকে অন্থ্রূপ কর ত্বরূপ 
উপহার নিয়ে তৃতীয় বছর চেং টোডে [0১৩08-:০08, ১৪৩৮ আষ্টাব] পাঠানো হয়। 
বাঙ্গালায় রাজার চিঠি দোনার পাতে লেখা ছিল। এবারে উপহার ছিল, ঘোড়া, জিন, 
লোন! ্ূপার অলঙ্কার, সোনার উপর খোদাই কর! জিনিস, লিও-লি (160-1) বাটি 
( স্ন89৩? ), সাদা চীনে'মাটির উপর নীল অলহরণ করা জিনিস, সাহা-ল। শাল), চো- 
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ফু-হাই-তা-লি (০১০-6৪-7৪7-0৪-17) কাপড়, তু-লো-কিন ( €9-1০-32), দান! বাধ! 

চিনি, ক্রসেরসের করোটি, এক-শরঙ্গীর শিং ময়ূরের পালক, টিয়াপাখি, গন্ধ দ্রব্য, কাচা 
ঘারু কাঠ (অগ্ুরু ), গুগ.গুল, খদীর, বেগুনি আঠা, দৈত্য রক্তের সুগন্ধী (018800% 
1০০৫ 10091186 ) কপূর, এবনি কাঠ, সাপান কাঠ, আর 'গোলমরিচ। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বাঙ্গাল একটি ধনী ও সভ্য দেশ । আমাদের রাজদৃ'তদের 
তার! সোনার গামল1, সোনার কোমর-বন্ধ, সোনার জলপাত্র আর মোনার বাটি 
উপহার দিয়েছিল; আর তীর প্রধান নহকারীকে তার। এ জিনিসই রূপার তৈরি 
উপহার দিয়েছিল । আমাদের বিদেশ বিভাগের কর্মচারীদের তার] সোনালী ঘণ্টা আর 
সাদা শন আর রেশমের তরি চোগ! উপহার দিয়েছিল । আমাদের সৈম্ভর। পেয়েছিল 
রৌপ্য মৃত্রা। ধনী না হলে কী তার! এতে! উদার ভাবে এই সব দিতে পারতো! * 

[ সমাপ্ত ] 

1৪ ॥ 

শ-ইয়ু-চ-ৎসিউ-নু 
চতুর্থ বিবরণের নাম শু-ইস্ুচু-ৎসিউ-লু [ 91,2-58-01800-09০0-18 ]| এটি ১৫৭৪ 

খরীষ্কান্ধে লেখা হয়। এই বিবরণটির সামগ্রী পূর্ববণিত বিবরণগুলি ছাড়া, বর্তমানে 
অজ্ঞাত অন্ত কয়েকটি বিবরণ থেকে সংগ্রহ কর] হয়েছে। 

"প্রাচীন দেশ ভারতে [ ৪10-08, ভারত ] পাচটি ফ্িন-তু [ 50-0 ] আছে। 
বাঙ্গাল হ*ল পূর্ব মিন-তু দেশ। এই দ্বেশেই শাক্য বোধি লাভ করেছিলেন । সমৃত্রের 
ধারে চাটিগাও [ ৎসা-তি-কিয়াং ] বন্দর | বিদেশ থেকে বণিকরা এসে এই খানে লঙ্গর 
ফেলে । এই খানেই তার একত্র হয়ে লাভের টাক] ভাগ বাটোয়ারা করে| হান বংশের 
মিংতির রাজত্ব কালে বুদ্ধের ধর্ম চীন দেশে আমে । ভারতে নিয়ম হু'ল শবকে চিতায় 
রেখে পুড়িয়ে ফেল] চিতাকে চা-পি [ ০%৪-1 ] বলে। এখনও এই রীতি প্রচলিত 
আছে। বুদ্ধের অন্ধুযায়ীরাও এই রীতি পালন করে। চীনের সাধারণ লোকেরা এই 
রীতির অচসরণ করে তাদের শব পুড়িয়ে ফেলে । 

বর্তমান মিং বংশের ইয়োং লো [ +০০৪-০] তৃতীয় বর্ষে [ ১৪০৫ গ্রীষ্টাবে ] সেই 
দেশের রাজ! গিয়ানুদ্দীন সম্রাটের দরবারে একজন রাজদূত পাঠান সম্াটের আদেশে 
চু, সে, শা আর লো [ ০198, 8৪০, 899 10) এই চার রকমের রেশমের ] চারটি করে 
চাদর আর চ-আনের [০1,-৪0] আটটি চাদর রাজার জন্ত আর এ সব রেশমের 
তিনটি করে চাদর আর চু-আনের ছুটি চাদর রানীর জন্ত উপহার দেওয়1 হয়। সমাট 
আদেশ দেন যে একজন রাজ?ত ভারতে যাবেন । তিনি কিছু বৌদ্ধ গন্্যাদীকেও 
আমন্ত্রণ করেন। একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রাজধানীতে আসেন । [বোঁধহয় তিব্বতী লামা 
হো-লি-মার [77০-1778 ] কথ! বল! হচ্ছে। উনি এই লময়ের কাছাকাছি চীমেক্ন 
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রাজধানীতে গিয়েছিলেন | ] তার নাম মহারত্ব ধর্মরাঁজ। তিনি এসে লিং-কু-ন্মে 
[ 408-008-856 ] তে থাকতেন। তার রিদ্ধি নামে একরকম অত্যান্চর্য ক্ষমতা ছিল। 
তিনি লোকেদের “ওম মণি পল্পে হুম” [9878 [)০-01-8-201-1)008] জপ করতে 
শিথিয়েছিলেন | তখন, বারা তাকে বিশ্বাস করত তার দিন রাত এই মন্ত্র জপ করতে 
আরম্ভ করল। এই দেখে লি কি-টিং নামে হান-লিন অকাদমীর একজন পণ্ডিত 
বললেন যে লোকটির যদি সত্যই দৈব ক্ষমত] থাকে তাহলে ওর চীনে ভাষাও জানা 
উচিত। ওর অন্তদের সঙ্গে কথ। বলতে দোভাষী লাগে কেন ? তা ছাড়া এ যে ও “মণি 
পল্পে হুম্* বলতে শেখাচ্ছে ওর সোজা মানে হল আমি তোমাদের ঠকিয়েছি য়াং-পা- 
নি-ছং 5808-09-1-170118 )। লোকে কিছুই বোঝে,না।” 

ইয়োং লে] তে যষ্ঠ বর্ষে ( ১৪৮ খ্রষ্টা্ধে ) এ দেশের রাজ বশ্তাতার নিদর্শন শ্বরূপ 
উপহার নিয়ে একজন রাজদূত কে পাঠান। রাজদৃত তাই-ৎসাং (781-0818) বন্দরে 
এসে নামেন । বিদেশ বিভাগের মন্ত্রীকে তাকে অভ্যর্থন|৷ করতে বল! হয়। 

[. ইয়োং লো তে দ্বাদশ বর্ষে (১৪১৪ গ্রষ্টাকে ) বাংলার রাজা তার মন্ত্রী পা-ই-ৎনি 
(বায়াজি ) কে কি-লিন (0:1-110, জিরাফ ?) ও বশ্তাতার নিদর্শন ত্বরূপ অন্য উপহার 
দিয়ে পাঠান । নিয়ম-অনুষ্ঠানের মন্ত্রী সম্াটকে অভিনন্দন করে একটি অভিনন্দন পত্র 
দেন। নম্রাট জবাবে বলেন, তোমর। দিন রাত শাসন কার্ধে আমাকে সাহায্য কর। 

দেশ এইতেই লাভবান হয়। দেশের যদি ভাল হয় তাহলে কি-লিন থাঁক বা না থাক 
কিছু আসে যায় না । অভিনম্ধনের কোন দরকার নেই ।” সম্রাট রাজাকে চারটি কিন 
ও যাটটি লিং উপহার দেন। কর্মচারীদেরও তাদের পদ অন্ুপারে উপহার দেওয়। হয়। 

জ্রয়োদশ বর্ষ ইয়োং লে। তে (১৪১৫ খ্রীষ্টাবে ) সম্রাট আদেশ দেন যে খোজ! হু- 
হীয়েন (1300-1160) ও অন্যর1 কিছু পৈন্তের সঙ্গে জাহাজে করে বাঙ্গালার রাজ ও 
রাণীর কাছে উপহার নিয়ে যাবেন । (সেই) রাজা যখন শুনলেন যে আমাদের বহু যূল্য- 
বান জাহাজ তার দেশে পৌছেছে তখন তিনি স্থানীয় কর্মচারীদের রাজদূতদের অভ্যর্থন! 
করতে পাঠালেন। কর্মচারীদের সঙ্গে কাপড় আর অন্ত উপহার ছিল, আর বহু সহঙ্র 
সৈল্ত তাদের সঙ্গে ছিল । তার চা-টি (চাটি-গাও ) বন্দরে নামেন । যোলটি বিশ্রামের 
স্বান পেরিয়ে তার] সোনার গাঁও পৌছলেন। এখানে শহর, পুকুর, রাস্তা আর বাজার 
আছে। সব রকম পণ্য এখানে একত্র কর] হয়, আর এখান থেকে বিতরণ কর! হয়। 
বাঙালার রাজা! এখানেও তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্ত আর উপহার বয়ে নিয়ে যাবার 
জন্ত লোকজন আর হাতি ঘোড়া পাঠিয়ে ছিলেন। আরও কুড়িটি বিশ্রামের স্থান 
পেরিক্বে তার! পাওয়া [ 79৪0-08-5৪ ] পৌছলেন। এই শহরই রাজার রাজধানী । 
শহর আর শহরতলি ছটিই খুব সুন্দর করে সাজানো! । অনেক রকম পণ্য এখানে একত্র 
কর] হয়। রান্ত। বাজার ছাঁড়। এখানে দোকানও অসংখ্য । রাজার প্রাসাদ ইট আর 
চুনের বানানে! । প্রাসাদ বেশ উচু আর গ্রশত্ত। প্রাসাদের ছাত দমতল আয় দাদা 
পালিশ কর1| ভিতরের দিকে তিনটি দরজা আর নয়টি উঠান। খামগুলি পিল দিয়ে 
মোড়া আর ভার উপর ফুল আর জন্ত জানোয়ার আঁক1। ভান দিকে আর বা দিকে 



শুইযু-চু-ৎসিউ-লু ১১৯ 

লম্বা! বারান্দ। ৷ বারান্দ! ছুটিতে হাজার হাজার সশস্ব অশ্বারোহী সৈন্ত । বাইরে দৈত্যা- 
কারের লোকেরা চকচকে শিরন্ত্রাণ আর বর্ম পরে তলোয়ার, ধনুক আর অস্ত্র নিয়ে 
দাড়িয়ে। তাদের চেহারায় বেশ একটা জাক জমক আছে। দালানের ভান আর ৰা 
দিকে শত শত ময়ূর পুচ্ছের পাখা | উঠানের সামনে কয়েকশ, হাতি সার বেধে দীড়িয়ে। 
রাজা একটি উচ্চ আসনে আসন-পি'ড়ি হয়ে বসে ছিলেন । তার গায়ে আট রকম বছ 
মূল্য জিনিসের অলঙ্কার | কোমরে তাঁর তলোয়ার । তার আদেশে ছুদ্রন লোক (চীনের 
দূতকে ) এগিয়ে নিয়ে যেতে এলে! । তাদের মাথায় পাগড়ি আর হাতে রূপার দণ্ড। 
এগোবার সময় তার! প্রতি পাঁচ পা গিয়ে একবার সেলাম করছিল । মাঝখান অবধি 
গিয়ে তার! থেমে গেল। তার পর সেই রকমই ছুজন সোনার দণ্ড হাতে এসে তাকে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে এল। রাজ] ছু হাত কপালে ঠেকিয়ে সম্রাটের আদেশ গ্রহণ 
করলেন । আদেশ পত্র খোল] হল, আর তারপর সেটা পড়ে রাজার হাতে দেওয়। 
হ'ল। রাজ! সেটি গ্রহণ করলেন। তারপর উঠানে পশমের কার্পেট বিছিয়ে আমাদের 
রাজদূত ও দৈন্যদদের অতিথি সৎকার করা হল । ব্যাঁপারট। খুব অনুষ্ঠান পূর্ণ । রোষ্ট করা 
গে মাংদ আর ভেড়ার মাংস খেতে দেওয়! হল, তবে ভোজে মদ খাঁওয়। নিষেধ, কারণ 
মদ খেলে মাঙ্ছষের প্ররূতি বদলে যায়। তার জায়গায় জলে গোলাপের নির্যাস আর মধু 
মিশিয়ে পরিবেশন করা হ'ল । ভোজ শেষ হলে রাজদৃতকে সোনার শিরন্ত্রাণ, কোমর" 
বন্ধ, গামল। আর পাত্র উপহার দেওয়া হ'ল । সহকারী রাজদৃতকে রূপার শিরম্তাপ, 
কোমরবন্ধ, গামলা! আর পাত্র উপহার দেওয়া! হ'ল। নিম়্তর অফিসারদের সোনার ঘণ্টা 
আর চেন, আর চু আর সে'র [ ০10 ও 5৪6] তৈরি লম্বা! চোগ! উপহার দেওয়া হ'ল। 
দেশের লোক বেশ ধনী আর উদার | রাজ! তারপর তার সোনার পাতের উপর লেখ! 
চিঠি সোনার কৌটায় রাখলেন ও তার দূতের সঙ্গে তার দেশের উৎপন্ন সামগ্রী উপহার 
স্বরূপ দিয়ে (চীন) সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দ্রিলেন। এর পর মাঝে মাঝে সে দেশ থেকে 
রাজদূতরা চীনে এসেছেন। 

এ দেশের নিয়ম কানুন খুব উদ্বার । পুরুষর! মাথায় সাদ। পাগড়ি পরে, আর গায় 
লঙ্ব! সাদা চোগ। পরে । পায় ছাগলের চামড়ার জুত1 পরে । তাতে সোনালী ফিতে । এ 
দেশ্র লোকে সংস্কৃতিবান ও সৎ। তাই ব্যবসা করতে গেলে জিনিসের দাম খুব বেশি 

হলেও কথার খেলাপ করে না। এ দেশে প্রচলিত রূপার মুদ্রার নাম টক্কা। এগুলির 
ওজন (চীন দেশের ) ২'৮ আউন্স । এদেশে এই টাই মুদ্রার হিসাঁবের মান (01016 )। 
মেয়েরা ছোট কোট পরে, আর রঙিন সত বা রেশমের এমব্রয়ভারী কর] স্কার্ফ গায় 
দেয় । এর] মুখে কোন সাদ! ক্রীম লাগায় না। এমনিতেই এর] জন্দর | মাথায় এরা 
দামী টায়র] পরে আর গলায় নেকলেস পরে। চুল মাথার পিছনে খোপা করে বেঁধে 
রাখে। হাতে চুড়ি আর পায় মল পরে, আর হাত আর পায়ের আঙ্গুলে আংটি পরে। 

হিন্দুর। গো-মাংস খায় না। তারা মেয়ে পুরুষ এক পঙ্গে বসে খায় ন1। দ্বামী মার! 
গেলে স্ত্রী আর বিয়ে করে না,আর স্ত্রী মার! গেলে দ্বামীও আর বিয়ে করে না। 
অনাথঘের আর বিধবাদের যাদের কেউ দেখবার নেই, তাদের গায়ের প্রতি বাড়ি থেকে 



১২৪ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

পাল! করে খেতে দেওয়া! হয়, তাদের গাঁয়ের বাইরে ভিক্ষার জন্ত যেতে মেওয়] হয় না। 
এদের খেত খুব উর্বর । বছরে ছুবার ফসল হয়। বীজ বপনের কোন প্রয়োজন নেই 

ফসল সময় মত আপনিই হুয়। মেয়ে পুরুষ সকলেই লাঙল চালানে! আর কাপড় বোনার 
ব্যাপারে খুব পরিশ্রমী । এদেশে ফুটি, ফল, তরকারি, গরু, ঘোড়া, মোরগ, মুরগী, ছাগল 
হাস, পাতিহাস, আর সামুক্রিক মাছ পাওয়া যায়। বাজারে এর! মুজার জায়গায় কড়ি 
ব্যবহার করে। এদেশে সোনালী আর রূপার জিনিস; তুয়ান ( (8 ), চুয়ান 
(০081 ) সাদ্1 আর নীল কাজ কর! চীনে মাটির বাসন, তামা, লোহা, কস্তরী, 
পিঁছুর, পারা, খড়ের মাছুর, ইত্যাদি পাওয়1 যায়। পর্বতকে এর! পঞ্চ-চূড়া ( পঞ্চ- 
লুজ ) বলে। 

এদেশের পণ্য হ'ল সুতী কাপড় শাল, পশমের কার্পেট, তুলো কিন (০9-1০-120), 
স্টিক ( ০758131), চন্ত্রকান্ত, মুসারগল্ভ (11088728818 ), প্রবাল, মুক্তা, দামী 

জহরত, অন্বচ্ছ কীচ, চিনি, মধু, থি। আর ময়ুরের পালক । নানা রঙের রুমাল, কম্বল, 
মিটি কাঠাল, আর আম এ দেশে পাওয়। যায় । আমের গন্ধ টক, কিন্তু খেতে ভাল। 

(চীনের সম্রাটের বশ্যতা শ্বরূপ ) এদের কর হ'ল, ঘোড়া, সোনা, রূপ বা অন্ধ 
ধাতুর তৈরি ঘোড়ার জিন; অন্থচ্ছ কাচের বাটি, নীল আর সাদা কাজ কর! চীনে 
মাটির বাসন, শাল, চেশচু-হাই-তা-লি, লিন-পো, পি-পু ও তু-লো।-কিন কাপড়, 
দানাদার চিনি, বুসেরোস ( ৮০০০৩1০5), এক শুঙ্গীর পিং, ময়ূরের পালক, টিয়া, 
গন্ধব্রব্য, কাচা ঘারু কাঠ, গুগগুল, থদীর, বেগুনি গঁদ, ড্র্যাগনের রক্ত, এবোনি 
কাঠ, লাপান কাঠ, আর গোলমরিচ ।” 

[ সমাপ্ত ] 

| ৫1 

মিংশে [ 711702-9196 ] 

মিং যুগের লরকারী ইতিহাস ১৭৩৯ খ্রীষ্টাবধে রচিত হুয়। মিং-শে তে বাঙ্গাল! দেশের 
যে বিবরণ দেওয়। আছে, তা পুরানো কাগজ পত্র দেখে তৈরি কর] হয়েছিল মনে হয়। 
মিং"শে তে দেয়! বাঙ্গালাদেশের বিবরণ এই-_ 

“হান [1757] যুগে ঘে দেশ কে শেন-টু [90০7-00] বল। হত, আর বাঙ্গাল একই 
জায়গ। | পরবতা হান [ 1.8151 7805 ] যুগে যে দেশকে ভিয়েন-চু [7১8600-০1)] 

রলা হ'ত তাও এ একই জায়গ। | পরবর্তা কালে মধ্য ভারত থেকে লিয়াং [1,528 ] 
দত্রাটদের কাছে বগ্ততার নিদর্শন ত্বরূপ উপহার আসত ; আর দক্ষিণ ভারত থেকে 
অনুরূপ আসত ওয়াই'র [ ৮151] কাছে। তাং [18:28] যুগে দেশটি পাচটি তিয়েন- 
চু চে বিভক্ত ছিল। এঘের পঞ্চ স্লিন-তুও [517-1] বল হয়। বাঙ্গালা পূর্ব ভারতকে 

বল। হয় । অগ্ধ্কুল বাতাঁদ পেলে স্বমাতরা থেকে এই দেশে কুড়ি দিনে পৌছান যায়। 



মিং-শে | ১২১ 

বষ্ঠ বর্ষে ইয়োং-লোতে (১৪০৮ এ্রষ্টাব্ে ) বাঙ্গালার রাজ ( গিয়াস্থদ্দীন ) বস্তার 
নিদর্শন হ্বব্ধপ উপহার দিয়ে চীন দেশে একজন রাজদূত পাঠান । চীনও তাকে বলে 
অনেক উপহার দেয়। সগুম বর্ষ ইয়লোং-লোতে [ ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ] তাদের রাজদূত ২৩, 
জন অফিসার নিয়ে আবার আসেন । ঠিক এই সময় সআাট বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ 
করার নীতি আরম করেছিলেন। তাই তিনি বাঙ্গাল! দেশে অনেক উপহার পাঠান। 
তারপর থেকে তার! প্রতি বছরই আসতেন । দশম বর্ষ ইয়োংলোতে [১৪১২ গ্রীষ্টাবে] 
এ দেশের রাজদূত চীন দেশে পৌছবার ঠিক আগেই সম্রাট চেন-কিয়াঙে তার 
মন্ত্রীদের রাজদ্ুতকে অভ্যর্থনা করবার জন্য পাঠিয়ে দেন। সব ব্যবস্থা যখন হয়ে গেছে 
তখন দেই রাজদূত তাদের রাজার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসে পেণীছলেন। তখন শোক 
অনুষ্ঠানে ও কুমার সাই-উ-তিঙের [ ১৪1-৮/9-008, সৈফুদ্দীন ] অভিষেক অনুষ্ঠানে 
যোগ দেবার জন্য অফিসারদের পাঠান হয় । ছ্বাদশ বর্ষে ইয়োং-লো! ভে (১৪১০ খ্রীষ্টাবে) 
নতুন রাঁজা তার রাজদৃতকে ধস্বাদ সন্দেশ ও কি-লিন (1-1174, বাঙ্গাল! দেশের 
প্রসিদ্ধ ঘোড়া, আর সে দেশে উৎপন্ন অন্ত সামাগ্রী উপহার দিয়ে পাঠান । সরকারী 
কর্ষচারীর। তখন এই উপলক্ষে সম্রাটকে অভিনন্দন দেবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু সম্রাট 
সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। পরের বছর € ১৪১৫ গ্রীষ্টা্ে ) হু-হিয়েন কে [170৮- 

1160 ] মেই দেশে সেখানকার রাজা, রানী আর মন্ত্রীদের জন্ত উপহার দিয়ে পাঠানো 
হয়| তৃতীয় বর্ধে চেতোডে [ ০1,৪-+0208, ১৪৩৮ খ্রীষ্টান্ধে ] তারা একটি কি-লিন 
উপহার পাঠায়। সব অফিসারর! এই সময় সম্রাটকে অভিনন্দন জানান। পরের বছর 
(১৪৩৯) নে দেশ থেকে বস্তার নিদর্শন ত্ব্ূপ কর আসে। তারপর নেই দেশের 
সঙ্গে যোগাযোগ থাকেনি ।**** 

[ মিংশে তে আর যা বিবরণ জাছে তা পূর্ববর্তী বিবরণে আছে। ] 
[ সমাপ্ত) 



ভারথেমা 
লুষ্ধোভিচি দি ভারথেমা'র [140805101 81 ড8:058229] ভ্রমণ কাহিনীতে বাঙ্গাল! দেশের বিবরণ 

ভারথেম। ইটালির বোলোনা [ 8০10808 ] শহরের অধিবাসী ছিলেন। ১৫*৩ 
থেকে ১৫০৮ খ্রীষ্টান্জের মধ্যে তিনি এশিয়ার বনু দেশে ভ্রমণ করেন। এর বেশি তার 
সম্পর্কে আর কিছু জান। নেই। এই সময়ের মধ্যে তিনি একবার দক্ষিণ বর্ম] দেশের 
টেনাসেরিম থেকে বাঙ্গাল! দেশে টট্টগ্রামের কাছে কোন শহরে আমেন। ভারথেম! 
সেই জায়গার বিবরণ দিয়েছেন । তাঁর বিবরণে এই শহরের নাম বেলা | হয়তো 
বাঙ্গালা+র নাম তিনি এই ভাবে লিখেছেন। 

ভারথেমা"র ভ্রমণ কাহিনী ইটালীয় ভাষায় ১৫১০ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। 
ইংরেজি অন্বাঁদ করেন জন উইণ্টর জোনস [ 1017) ৮/10057 00263 ]ও সেই 
অনুবা? হাকলুইট সোসাইটি প্রকাশ করেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাবে [ 75105 9০০1515, 
৬০]. 325 1863 | এখানে শুধু বংঘেল্লা অংশের বাঙ্গাল] অন্গবাদ দেওয়। হল। 

| বংষেল্লা শহর ও এই শহরের তারনাসরি [ টেন সেরিম ] থেকে দুরত্ব সংক্রান্ত অধ্যায় 

এখন আমার সাথীর কথায় ফিরে আমা যাক । আমাদের দুজনেরই আরও দেশ 
দেখবার ইচ্ছ! ছিল। এ শহুরে কিছু দিন থাকবার পর, আর এ কাজে গ্লাস্ত হয়ে 
যাবার পর, আর আমাদের সঙ্গে আনা কিছু পণা দ্রব্য বিক্রি হয়ে যাবার পর আমরা 
ংছেল্লা শহরের দিকে রওন1 হলাম । এই জায়গ! তারনাসরি থেকে সাতশ মাইল দূরে, 
আর সমুদ্র পথে সেখানে পৌছতে আমাদের এগার দ্বিন লেগেছিল | আমি যৃত শ্রেষ্ঠ 
শহর দেখেছি তাদের মধ্যে বংঘেল্পা অন্যতম, আর এই রাজ্যও বিশাল । এখানকার 

কুলতান ( সেই সময় হুসেন শাহ বাঙ্গাল! দেশের সুলতান ছিলেন ) একজন মুসলমান । 
তার পর্দাতিক আর অশ্বারোহী সৈম্ত সংখ্যা ছুলক্ষ। এরা সকলেই মুসলমান । 
সুলতানের সঙ্গে নরসিঙ্গার রাজার যুদ্ধ সর্বদাই লেগে আছে । [ বিজয়নগরের রাজা 
বীর নরসিংহের সঙ্গে হছসেন শাহ কোন যুদ্ধ করেন নি। ] এখানে শষ্য, নানা রকম 
মাংন, প্রচুর চিনি আর আদ পাওয়1 যায়। তাছাড়া, স্থতী কাপড়ের এত গ্রা্র্য 
পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। এখানকার মত এত বেশি ধনী ব্যবসায়ীও আমি 
কোন দেশে দেখিনি। গ্রতি বছর এখান থেকে পঞ্চাশটি জাহাজ বোঝাই হয়ে স্থতী 
আর রেশমী কাপড় রপ্তানি হয়। এই সব কাপড়ের নাম বয়রাম [০2111], নামোনে 
[ 087000৩ ] লিজাতি [ 11520 1, দৌয়াজার [ ৫08267 ] আর ঘিনাবাফ 

[ 858৪] । এই নব জিনিস তুকঁ, সিরিয়া, পারম্য, লারা আরবদেশ, ই থিওপিয়া 
আর ভারতের বর্বত্র রপ্তানি হয়। এখানে জহরতের খুব বড় বড় ব্যবলায়ীও আছে। 

তার! লব অন্ত দেশ থেকে এখানে এসেছে। 
বংঘেল্লার কিছু ব্ীষ্টান ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে অধ্যায় 

এই শহরে আমর। কিছু খ্রীষ্টান ব্যবসায়ীদেরও দেখেছিলাম । তারা বলে যে তারা 
সরনউ [58179 ] শহর থেকে এসেছে। বিক্রির জন্ত তার। কিছু রেশমী কাপড়, 



ভারথেমা ১২৩ 

দ্বতকুমারী (8106) কাঠ, বেনজোইন ( 060201, বৃক্ষ বিশেষের সুগন্ধ নির্যাস ), আর 
কম্তরি এনেছিল এর] আমাদের বলেছিল যে তার্দের দেশে অনেক বড় বড় খ্রীষ্টান 

সর্দার (বা জমিদার ) আছে তবে তার। নমকলেই ক্যাথের (চীনের ) মহান খানের 
অধীন। এই গ্রীষ্টানর ছোট আটে! কোট পরে। তাতে অনেক মুড়ি দেওয়া, আর আস্তিন 
মোটা করে তুলে! দিয়ে সেলাই করা । এদের মাথায় দেড় বিষত লম্বা লাল কাপড়ের 
টুপি । এদের গায়ের রং আমার্দের মতই সাদ | এরা নিজেদের শ্রীষ্টান বলে দাবা করে, 
আর বলে যে তার? ট্রিনিটি [ ঈশ্বরের তিন রূপ 7, বারজন আযাপস্টল (গ্রীষ্টশিষ্য ), ও 
চারজন ভগবদ্ধাক্য প্রচারক, ও বাপতিন্মে বিশ্বাম করে। তারা খ্রীষ্ট্রের জন্মদিন, আর 
প্যাশন, আর লেপ্ট পর্ব আর অন্ত পবিত্র দিনে নিশি পালন করে। তবে আমরা যে 
ভাবে লিখি এর] তার উলটে ভাবে অর্থাৎ আর্মেনিয়ানদের মত লেখে। [ইংরেজি 
অন্বাদক বলেছেন যে আর্ধেনিয়ানরাও বী দিক থেকে ভান দিকে লেখে । হয়তে৷ এই 
্রীষ্টানর। নেক্টোরীয় খ্রীষ্টান ছিল, আর্মেনিয় নয়। ] এই খ্রীষ্টানর! জুত। পরে ন! এনা 
রেশমের তৈরি একরকম পায়জাম। পরে, অনেকটা নাবিকদের পায়জামার মত। 
পায়জামাতে জহরত লাগানো, আর তাদের টুপিতেও অনেক জহরত | এই খ্ীষ্টানর! 
আমাদের মতই টেবিলে বসে খায়, আর এর! সব রকম মাংস খায়। রুমী বা মহাতুর্কের 
সীমানার ওপারে যে অনেক খ্রীষ্টান রাজাদের রাজত্ব তা এরাও জানে বলল। এদের 
সঙ্গে অনেক কথা-বার্তার পর আমার সঙ্গী তার পণ্য তার্দের দেখাল । এর মধ্যে কয়েকটি 
স্থন্দর বড় বড় প্রবালের শলাক1 ছিল। এ গুলি দেখে তারা বলল যে আমর! যদি 
ভাদের সঙ্গে একটি শহুরে যাই তাহলে তারা এগুলিকে দশ হাজার ডূকাতে বিক্রি 
করিয়ে দেবে বা এদের বদলে এমন চুনি পাইয়ে দেবে যে গুলি তুকণিতে বিক্রি করলে 
এক লক্ষা ডুকাত পাওয়] যাবে । আমার সঙ্গী এই কথা শুনে তখনই তাদের সঙ্গে 
যেতে রাজি হুল । খ্রষ্টানরা৷ বলল, “ছুধিন পরে এখান থেকে একটি জাহাজ পেগে৷ 
[ ৮০৪০, পে্ড?] রওন1 হবে । আমর সেই জাহাজে যাব | তোমরা যদি রাজি 
হও তাহলে আমর সবাই এক সঙ্গে যাব ।” এই কথা শুনে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম 
ও সেই গ্রীষ্টানদের ও কিছু পারস্যের সওদাগরদের সঙ্গে জাহাজে উঠলাম । এই শহরেই 
আমর! শুনেছিলাম যে এই খ্রিষ্টানর] খুব বিশ্বাসী, তাই এদের সঙ্গে আমাদের খুব 
বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তবে বংঘেক্পা ছাড়বার আগে এ প্রবাল গুলি, আর জাফরান, আর 
ক্লোরেন্সে তৈরি ছুটি লাল কাপড়ের টুকর। বাদ্দে আমাদের আর সব পণ্য ত্রব্য বেচে 
ধিলাম। তারপর আমর] বংঘেল্প। ছাড়লাম । আমার মনে হয় বাম করবার পক্ষে এটি 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর | যে সব কাপড়ের কথা তোমর1 আগে শুনেছে! সে গুলি এই 
শহরে পুরুষর়! বোনে, মেয়েরা নয়৷ এখান থেকে সেই গ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমর] পেগোর 
দিকে রওন] হলাম। বংঘেক্প! থেকে এই জায়গ! প্রায় এক হাজার মাইল দূরে | 

[ সমাপ্ত] 



দৌম জোয়াও 

বাঙ্গালাদেশ সন্বদ্ধে প্রথম পোর্তু গীজ রিপোর্ট 

দোষ জোয়াও দে জীমা [19000 38০ ০ 1.59505 ] নামে একজন পোতুীজ ভত্্র- 
লোক কোচিন থেকে পোতুগালের রাজাকে একটি রিপোর্ট পাঠান । রিপোর্টের 
তারিখ ২২ ডিসেম্বর ১৫১৮ গ্রষ্টাব | রিপোর্টে সামান্ত একটু ৰাঙ্গাল1 দেশের কথাও 
আছে। পোতুগিজদের দেখা বাঙ্গালা দেশের বিবরণগুলির মধ্যে এইটিই বোধ হয় 
প্রথম । বাঙ্গালাদেশ অংশটুকুর ইংরেজিতে অন্থবাদ করেন স্বরেন্দ্র নাথ সেন; ও তার 
লিখিত 1271) 07727 ০ 72777%976 4472770 2710 04797 17277575 গ্রন্থে এটি 

১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয় । দোম জোয়াঁও অন্ত দেশের জাহাজ লুট করাকে অন্যায় 
বলে মনে করতেন ন|। 

“দম জোয়াও গত শীত (বর্ষা) কালে বাঙ্গাল! দেশে ছিলেন । [ পোতুগালে শীত 
কালে বৃষ্টি পড়ে বলে জোয়াও বর্ষ! কালকে শীত কাল লিখেছেন । ] নেখানে তাকে 
'সমানে যুদ্ধে ব্যন্ত থাকতে হয়েছিল । কোন রকম শাস্তি বা সন্ধি কর] সম্ভব হয়নি। 
লোকের! শোন! যায়, ছুষ্ট আর ছুর্বল, আর তার] দেশের লম্পদ্ধ নব লুকিয়ে ফেলেছিল। 
শুনেছিলাম যে ওদেশের লোকেদের রূপা, প্রবাল আর তামা খুব প্রিয়, কিন্তু কেউই 
এই নব অমাদের কাছ থেকে কিনতে রাজি হয়নি। এর কারণ এই যে কিছু গুজরাটের 
জাহাজ ওখানে ছিল আর তার! নানা ভাবে এই কাজে বাধ! হ্ছ্টি করেছিল । দেশটি 
সমৃদ্ধশালী | ৩২* রাইসের [1619 ] এক পারদাওতে দশ ফারদে (৬** কিলে। ) চাল 
পাওয়] যায় । এক ফারদে। [ 0০ ] তে তিন অলকিরে [ ৪1908815 ] হয়। এক 
টঞ্জাতে [ এক পারদাও -৬ টঙ্গ।] ২০টি মুগ্গা ব! ৬০টি হাস পাওয়1 যায় । আর তিনটে 
গরু পাওয়। যায় এক পারদাওতে | এ দেশের মুদ্রা! হ'ল সমুদ্রের বিস্ছক। রাজ! ছাড়া 
আর কেউ সোন। রূপ! রাখতে পাবে না| এ দেশের লোক লম্বায় কম আর এদেশের 
ভাষা গোয়ার লোকেদের মত। তার কারণ এই যে বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রতট ইত্ডিয়ার 
(গোয়ার ) ঠিক উদ্টো দিকে । বাঙ্গালার অক্ষাংশ ২* ডিগ্রি উত্তর অর্থাৎ দিউর সমান। 
ছয় টঙ্জাতে একটি পুরুষ দান পাওয়া যায়, আর যুবতীর দাম শর দ্বিগুণ । মোহনার 
কাছে নদী এখানে তিন মানুষ [ 80007) ] গভীর | জোয়ার এলে তা তিন থেকে 
ছয় মানুষ হয়ে যায়। মোহনা থেকে নগর (টট্টগ্রাম ?) ছু লিগেরও কম। নগর বেশ 

বড় আর জনবসতি পূর্ণ, তবে চূর্বল। দোম জোয়াওকে এখানে ইত্ডয়াতে ( গোয়াতে ) 
ফেরবার জন্ত মনহুনের জন্য পাচ মান অপেক্ষা করতে হয় ।” 

[ সমাপ্ত ] 



দুয়ার্তে বার্বোসা”র [ 887১098 ] বিবরণ 

ছুয়ার্তে বার্বোসা [10988106 881৮০98৪ ] পোর্তুগীজ অধিকৃত ভারতে ১৫** থেকে 

১৫১৬ বা ১৫১৭ খ্রীষ্টান্বে অবধি বাস করেন। তিনি পোতুগিজ লরকারের চাকরি 
করতেন। ১৫১৮ গ্রীষ্টাব্বের কাছাকাছি তিনি ভারত মহাসাগরের উপকৃলবর্তাঁ অঞ্চলের 
একটি বিবরণ লেখেন। সেই বই থেকে বাঙ্গালা! অংশটুকু অনুবাদ দেওয়] হ'ল । 
বার্বোসা নিজে বোধহয় কখনও বাঙ্গালা দেশে আসেন নি। ছাকলুইট সোসাইটি 
১৯১৮ সালে বার্বোসার বই*র ইংরেজি অঙ্থবাদ প্রকাশ করেন। সেই অন্বাদের নাম 
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বাঙ্গালা [ 7362175919 ] রাজ্য 

আরও এগিয়ে ও গঙ্গ। নদী ছাড়িয়ে, তটভূমি বরাবর উত্তর দিকে গেলে বাঙ্গালা 
রাজ্যে এনে পড়। যায় । এই দেশে অনেক শহর আর সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অনেক 
হীপ। এই সব জায়গার লোকের ধর্মহীন [1)5801)97. ]| যার দেশের ভিতরের 
দিকে থাকে তারা শ্বাধীন, তবে নরসিঙ্ুয়ার [ [015370888, বিজয়নগরের ] রাজার 
সার্বভৌমত্ব শ্বীকার করে। মৃসলমানর! সমৃত্রতীরের বদরগুলিতে থাকে । এখানে বহু 
জিনিসের বাণিজ্য হয়, আর এই সব বন্দরে অনেক দেশের ছোট ও বড় জাহাজ 

যাওয়া.আঁস! করে। সমূদ্র আমলে এখানে একটি উপসাগর, ছুই ভূখণ্ডের মধ্যে প্রবেশ 
করেছে, আর এই দিকে খানিক গেলে উত্তর দিকে মুসলমানদের বেশ বড় একটি 
নগরে পৌছান যায়। এই নগরের নাম বাঙ্গালা [ 8978219 ]1 এটি একটি ভুন্দর 
পোতাশ্রয় [ ৪০৪-1)৪%০2, ]| এই নগরে এদের নিজেদের স্বাধীন মুদলমান রাজা 

আছে। এখানকার অধিবাদী গৌরবর্ণের ; আর এখানে অন্ত দেশের লোকও যেমন, 
আরব, পারস্য, আঁবেকৃদিস [46518] এবং ভারতীয়রাও [(:1908, ভারতের পশ্চি্ 
উপকূলের লোক] বাস করে । কারণ দেশটি বেশ বড়, উর্বর, আর ত। ছাড়া স্বাস্থ্যকর । 
এর! সকলেই বড় বড় সগুদাগর, আর এদের মেকার [14৩09, মক্কা (৫) ] ফ্যাশানের 
জাহাজ আছে। চীনদেশের জাহাজও এখানে আছে । 'এগুলিকে জুনকে। [301০০ ] 

বলে। এগুলি বিশাল আর এতে অনেক মাল ধরে। এই সব জাহাজে তার! করমণ্ডল, 
মালাক্কা, সমাত্রা, পেগ, ক্যান্বে, সিংহল ও অন্ত বছ দেশের সঙ্গে নান। রকম জিনিসের 
ব্যবসা! করে। এই শহরে বহু তুলার ক্ষেত আছে, আর এখানে আখের, আদার আর 
লঙ্কার চাষ হয় । এখানে মান! রঙের মিহি কাপড় বোন! হয়। এগুলি এদের নিজেদের 
ব্যবহারের জন্ত | তাছাড়। এর! বিদেশে রপ্তানির জন্ত নানা রকমের লা! কাপড় তৈরি 
করে। এগুলি খুব দামী। এদের মধ্যে কয়েকটির নাম এন্্রাভান্তেস [ 68::8%21)098, 
পাগড়ি ? ]1 এগুলি খুব মিহি, আর মহিলাদের মাথার উদ্ভুনি আর মুসলমান ও আরব 
আর পারস্যের লোকেদের পাগড়ি বানাবার কাজে আসে। এই কাপড় এত বোনা হয় 



১২৬ বিদ্েগী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথ 

যে অনেক জাহাজে শুধু এই কাপড় বোঝাঁই করে বিদেশে রপ্তানি হয়। অন্ত যে দব 
কাপড় এর] বানায় তাদের নাম মামোনা [ 118090109 ], ছুগজা [ 0080929 1 
চৌতাঁরি [ ০7200216 ] আর দিনাবাফ1 [ 6108220ি ]1 এই শেষেরটিই সবচেয়ে 

ভাল কাপড়। মুমলমানর! এই কাপড় দিয়ে জামা বানায়। এইগুলি সব কাটা কাপড়ঃ 
প্রত্যেকটি ২৩ বা ২৪ পোতু'গীজ গজ লব্বা৷ হবে। এদেশে এগুলি খুব সন্তা। পুরুষরা 
চরকাঁয় স্বতা কাটে আর তারাই এগুলি বোনে । এদেশে আখ থেকে বেশ ভাল সাদ! 
চিনি তৈরি হয়, তবে এর! সেগুলি জমিয়ে ইটের মত করতে পারে না। তাই এরা 
চিনি গুঁড়া অবস্থাতেই কাচ] চামড়ায় সেলাই করে নেয়। এই চিনি জাহাজে করে বহু 
দেশে রপ্চানি কর! হয়, চিনি এদেশের একটি প্রধান পণ্য । যখন এই সওদাগরের! 
নির্ভয়ে আর ইচ্ছামত মালাক্কা আর ক্যাণ্থে যেতে পারতো, তখন মালাবারে এক 
কুইণ্টল চিনি ১৩** রাইনে [17519 ] বিক্রী হ'ত। সব চেয়ে ভাল চৌতারি কাপড় 
বিক্রী হ'ত একশ রাইনে ? সিনবাফা কাপড় বিক্রী হ'ত ছুই ভ্রুজাভোতে [ ০:৪2৪৫০] 
আর সব চেয়ে ভাল বিটিল্হা [১৪৪1119] তিনশ রাইসে | তাই যার! এ সব জিনিস 
'নিয়ে যেত তাদের এই সব বিক্রি করে খুব লাভ হ'ত । তাছাড়া এই শহরে এর! বু 
পরিমাণে আদা, কমলালেবু, লেবু; আর অন্য ষে সব ফল এদেশে হয় তার আচার 
বানায় । এখানে ঘোড়া, গরু, ভেড়া আর অন্য অনেক জন্তর পাল আছে বছ গৃহপালিত 
মুরগিও আছে। 

এই শহরের মুনলমান সওদাগররা দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে মা বাপের কাছ থেকে 
বা ছেলে চোরদের কাছ থেকে ধর্মহীনদের ছেলেদের কিনে আনে । ছেলে চোরর] এই 
সব ছেলেদের পুরোপুরি খোজ করে দেয়। অনেক ছেলেই এই শল্যক্রিয়া৷ করার সময় 
মার! যায়, তবে যাঁরা বেঁচে থাকে তাদের এর! ভাল ট্রেনিং দেয়, আর তারপর বেচে 
দেয়। এই খোজাদের এ দেশের বড়লোকের! নিজেদের অস্তঃপুর বা সম্পত্তি রক্ষার বা 
অন্ত কাজের জন্ত খুব ভাল মনে করে। এই খোজাদের সচ্চরিত্র বলে খুব সুনাম আছে। 
মুমলমান রাজাদের কাছে কাজ করে এর। উন্নতি করে অনেক নময় বড় বড় সর্দার, বা 
শাসক, বা সেনাপতির পদ পেয়ে যায় । অনেকে বেশ বড় লোক আর সম্পত্তির মালিক 
হয়ে যায়। 

ভদ্রলোক মুমলমানরা লাদ। স্থতী লম্বা জাম! পরেন। জামা তাদের গোড়ালি 
অবধি লম্বা । এই জামার কাপড় খুব মিছি। জামার তলায় তাঁর কাপড়ের কোমরবদ্ধ 
পরেন, আর গায়ে রেশমের স্কার্ফ পরেন। কোমরবন্ধে ছোর] রাখেন। উচ্চপস্থ 
লোকেদের ছোরার হাতলে ষোন] বা রূপার পাত যোড়া থাকে । এর আঙ্গুলে মণি 
বসানো আংটি আর মাথায় পাগড়ি পরেন। আর এ'রা থাকেন বিলাপী ভাবে, ভাল 
খান আর মুক্ত হস্তে খরচ করেন। অন্ত ভাবেও এ'র] খুব খরচ করেন। এদের দান 
করবার জন্ত বাঁড়িতে বড় বড় পুকুর আছে, প্রত্যেকেরই তিনটি ব চারটি বা সামর্থ 
অন্থষার়ে আরও বেশি পত্বী আছে। পত্বীদের সাবধানে ঘরের মধে) রাঁথ। হয়, তবে এর! 
তান্নেয় খুব যত্ব করেন, আর প্রত্যেককেই সোনা, রূপার দ্লিনিস ও ভাল রেশমের বসত 



ছুর়ার্তে বার্বোসা'র বিবরণ ১২৭ 

ইত্যাদি দেন। এই মেয়ের! রাঝি ছাড়া কখনও কারুর নে দেখ! করতে বাইরে যায় 
না। দ্বেখা করতে গিয়ে এর খুব আমোদ আহলাম করে, আর তখন এরা তালের 
গুড়ের তৈরি মদ খুব খায় । মেয়েরা নান! রকম বাছ্যযস্্ বাজাতে খুব পারদ । শহরের 
নিম্ন শ্রেণীর লোকের? হাটুর কাছাকাছি অবধি লম্বা! জামা পরে, আর মাথায় তিন চার 
ফের দেওয়া ছোট পাগড়ি পরে । সকলেই জুত] পরে, কেউ বুট জুতা, আর কেউ বা 
চটি। জুতাগুলি বেশ মজবুত; আর সোনার পাত লাগান । লোক সংখ্যা এ দেশে বহু, 
আর এদের রাজা খুব ধনী আর শক্তিশালী । প্রায় প্রতিদিনই কিছু ধর্মহীন লোক 
শাসকর্দের অনুগ্রহ ভাজন হবার জন্ত মুনলমান ধর্ম গ্রহণ করে। ব্জাল শহর ছাড়া 
দেশের ভিতর দিকে বা! সমুজ্রের ধারে আরও অনেক শহর আছে। সেখানে মুসলমান 
আর ধর্মহীনর! বাস করে। সকলেই এই রাজার অধীন। রাজা সেই লব শহরে শাসন 
ও সীমা-শুন্ক ও অন্ত কর আদায়ের জন্ত কর্মচারী নিযুক্ত করেন। 

এই উপসাগরের সব শহরই সমুদ্রের ধারে। কিছুদৃর গিয়ে সমূত্রকুল আবার দক্ষিণ 

দিকে বেঁকে গেছে। 
[ সমাপ্ত] 



ঘ্বোয়াও দে বাররোস | 3০5০ ৫০ 7838770৪ ] 

জোয়াও দ্বে বাঁররোস পোতুগালের একজন এঁতিছাসিক। তিনি যোড়শ শতাঙ্ধীর 
লোক । তার রচিত দেকাদাস [ 7)22229 ] গ্রন্থে যে ভৌগলিক বিবরণ আছে তার 
বাজাল। দেশ অংশের অন্বাদ নীচে দেওয়া হল। বাররোস নিজে বোধহয় কখনও এ 
দেশে আসেন নি তার লেখার ইংরেজি অনুবাদ হাকলুইট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 
22 ০০/ 010%2716 8278052 গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে আছে। 

প্রথম দে কাদ। 

এই [ সেগোগোরা ] অস্তরীপকে আমাদের দেশের লোকে পালমাইরাস (৮৪1- 
[161188) বলে । এই খানেই, ২১ ভিগ্রিতে, উড়িষ্যা রাজ্য শেষ হয়। বাঙ্গালার অপর 
সীমাঁন। চাটিগাঁও 1 01১81188০ ] ২২ ভিগ্রিতে অবস্থিত, এখান থেকে প্রায় ১** লিগ 
হবে। সেগোগোরাতে উড়িস্তা দেশে ঢোকবার একটি জলপথ আছে। এটি হ'ল গঙ্গা 
[08188] নদী | এই নদী উড়িস্যা রাজ্যের অধিকাংশ ভাগের ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, 
আর এই রাঙ্জের প্রধান শহর রমনার [ 7২0808 ] পাশ দিয়ে গিয়ে গ্যার্জেস 
[ 08086৪ ] নদীতে পড়েছে । এই খানেই এই নদী সমুদ্রে পড়ে | সেগোগোর] থেকে 
চাটিগাও অবধি দেশ বর্ণনা! না করে নকৃশা একে ভাল বোঝানো যায় । কারণ সমস্ত 
দেশটিতেই কোথাও নদী আর কোথাও বা অগভীর জল । গ্যাঞ্জেস নদীর মোহনায় 
গ্রচুর জলের জন্ত এই সব হীপ তৈরি হয়েছে। এই নব ত্বীপের নগরগুলির নাম না 
করে, যে সব কৌতুছলী পাঠক এদের অবস্থান জানতে চান তাদের আমার ত্বগোলের 
ম্যাপগুলি দেখতে বলব। [ ম্যাঁপগুলি কোনদিন প্রকাশিত হয়নি। ] 

চতুর্থ দে কাদা 

ভারতবর্ষের সমুদ্র তটের যে সাধারণ বিবরণ আমর! আগে দিয়েছি, তাতে আমর! 
বাঙ্গাল! নন্বদ্ধে বাজালার উপপাগরের বিস্তার ও গ্যাঞ্জেস [যাকে এ দেশের লোক গঙ্গা 
বলে ] নদীর মোহনার কথা ছাড়া আর কিছু বলিনি । তাই আমার মনে হয় যে সেই 
দেশে আমাদের লোকেদের কি কি হয়েছিল, ও নেই দেশের লোকেদের আচার 
ব্যবহার সম্বদ্ধে কিছু বল! উচিত। যে দেশেগ মধ্যে দিয়ে গ্যাঞজেস নদীর ছুই প্রধান 
শাখ' পূর্ব সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে সেই দেশকে বাঙ্গাল! রাজ্য বল! হয়। এই খান থেকে 
জলরাশি পিছনে হটে গিয়ে সেই বিশাল উপসাগর তৈরি করছে যাকে ভৌগলিকর। 
গাঙ্গেয় বলেন আর আমর এখন বঙ্গোপসাগর বলি। এই ছুই শাখার মোহনার মধ্যে 
ছুটি বড় নদী একটি পূর্ব থেকে আর অন্যটি পশ্চিম থেকে এসে পড়েছে। এই ছুটি 
নদ্দীই এদেশের ছুই সীমানা । এদের মধ্যে একটিকে আমাদের লোকেরা চাটিগীয়ের 
নদী বলে। এই নদীটি গ্যাঞ্জেসের পূর্ব দিকের মোহনায় এই নামের শহরের কাছে 
পড়েছে। এই (চাটিগাও ) শহরটিই এই রাজ্যের সব চেয়ে প্রঙ্গি্ধ আর সম্পদশালী 
শহর, কারণ এখামকার বন্দরেই পূর্ব দেশের সমস্ত বাণিজ্য সম্ভার এসে পৌছয়। অন্ত 
কানিটি গযাধেসের পশ্চিম শাখায্ে গিয়ে পড়ে । এই নদীঙি যেখানে গিয়ে পড়ে সেখানে 



জোয়াও দে বাররোন ১২৪ 

সাঁতিগাম [ 9808810, সাতগা। ] শহর । এটিও বেশ বড় জায়গা তবে এখানে জাহাজ 
যাওয়। আসার অত সুবিধ। নেই বলে জাহাজ চলাচল কিছু কম। চাটিগায়ের নদী 
আভা [ 4১৮৪ ] ও ভাগারু [ ৬৪8৪1 ] রাজ্যের পাহাড় থেকে বেরিয়েছে । এটি 
উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বয়ে গিয়েছে। এর এক পারে বাঙ্গালার রাজ্য 
আর অন্ত পারে খুদ্বা-বখশ খানের [ 09025899810 ] রাজ্য । এই নদীর ধারেই 
তিপোরা [10915] ও ব্রেম-লিম্ম [ 73161)9-1110109 ] রাজ্য । এই ছুই রাজ্য 
বাঙ্গালাকে পূর্ব দিক দিয়ে িরে আছে । পাহাড় গুলি পূর্ব দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে বাগা- 
লাকে পাটন। [ 7৯881055 ] দেঁশ থেকে, আর নীচে দক্ষিণে গিয়ে উড়িধ্যা দেশ থেকে 
পৃথক করে । অর্থাৎ বাঙ্গীলার সমতলভূমি, পাহাড়গুলি এবং গ্যাঞ্জেসের মধ্যে পড়ে। 
অন্ত নদী ( কাসাই 1) যেটি সাতিগীয়ের কাছে গ্যাঞ্জেসে পড়ে সেটি উড়িস্বা দেশের 
মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে । এর উৎপত্তি স্থান কে গাটে [ &৪16, ঘাট ? ] বলে। জায়গাটি 
চৌলের [ ০1৪81 ] কাছাকাছি । এই নদীটিও বৃহৎ ও বহুদ্দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে যায় 
বলে এ দেশের লোকের গ্যাঞ্জেসের নকলে অর্থাৎ যেখানে এই নদীটি এসে পড়েছে 
সেই নদীর নকলে একেও গঙ্গা বলে। আর এর জলকেও গঙ্গার জলের মত পবিভ্তর মনে 
করে। এই ভাবে বাঙ্গাল রাজা সমুদ্রের উত্তর দিকে ও এই ছুই নদীর মধ্যে অবস্থিত। 
গ্যাঞ্জেসের দুই শাখা! এই দেশের মধ্যে দিয়ে গ্রীক অক্ষর ডেলটার আকারে সমৃত্রে গিয়ে 
মিশেছে । যে নব বড় নদীর অনেকগুলি মুখ তারাও এই ভাবে সমুদ্রে মেশে । . 

পূর্ব দিকের মুখের দ্বীপ সমূহ 
[1910009119) 901001%2) [1750019) 1৬1019,8186019) 080819) 1100119, 

0011091) 9011126277১ 4.0058189 11191001125 01012 0002 2৬22, 78০0০011] 

4৯6120219, 

খুবাবকৃূপ খানের এলাকা : ইনি একজন মুসলমান রাজ! এর বিশাল রাজত্ব 
বাঙ্গাল ও আরাকানের মধ্যে অবস্থিত। 

বাঙালীর এই রাজ্য তিপোরাকে নিজেদের রাজোর ( দেশের ) মধ্যেই ধরে। 
তবে এই জায়গাগুলি বেশী পাহাড়ী আর এখানকার সর্দারর] বেশ শক্তিশালী, তাই 
এর! বাঙ্গালার রাজার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে । আর যেমন ছুই পাশাপাশি রাজ্যের 
মধ্যে সাধারণতঃ হয় বাঙালী আর তিপোর। বাসীদের মধ্যে ত্বণ। আর প্রতিদ্বন্বিতার 
ভাব আছে। ছুই দেশের লোকই ভাবে যে তার1 একে অন্যের চেয়ে বড়। তাই 
তিপোর। বাসীর কু [ ০০৪, কুচবিহার (1)] রাজ্যের লোকেদের সঙ্গে ম্িত্রতা 
করেছে। এই রাজ্য বাঙ্গালার প্রতি শত্রভাবাপন্ন | 

(এর পরে লেখক বলেছেন যে যদিও এই ছুই পাহাড়ী রাজ্যে নৈন্ত আর অশ্বের 
অভাব নেই তবু বাঙগালার মৃসলমানর। তাদের সামরিক নিয়মশৃঙ্খল! ও কামানের 
সাহায্যে কি ভাবে এদের জয় করেছে ।) 

কী 



১৩৩ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

ভারতের প্রধান রাজ্যগুলি সন্বদ্ধে এই দব কথা প্রচলিত আছে £ বাঙ্গালা তার 
অসংখ্য পারদাতিকের জন্য প্রসিদ্ধ 

উড়িস্তা! তার হাতির জন্য 
বিসনগ! ভার স্থকৌশলী ঢাল তলোয়ারওয়াল৷ সৈন্যদের জন্য 
দেলিজ তার নগর আর গ্রামের জন্য 
কু তার অশ্বের জন্য . 

তাই তাদের নাম 
এসপতিজ [. অশ্বপতি 1-কু [ কুচবিহার ] 
গসপতিজ [ গজপতি 1 উড়িস্তা 
নোরোপতিজ [ নরপতি ]1-বাঙ্গাল। 
বুয়াপতিজ [ ভূমিপতি 1-দিল্লী 
কোয়া! (বা সোয়া 2) পতিজ [ সর্বপতি 1- বিজয়নগর 

_ খই রাজ্যের প্রধান শহর গৌড় 3 এটি গঙ্গার ধারে অবস্থিত। শহরটি প্রায় তিন 
লিগ লম্বা আর এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা ছু লক্ষ । এই শহর একদিকে নদীর 
দ্বার রক্ষিত। এখানকার আর বাঙ্গাল! রাজ্যের বাণিজ্য এত বেশি ছিল যে পাটনার 

(09097095 ) লোকের! অধিকার করে নেবার আগে (গুজরাতের ) সুলতান বাহাছুর 
শাহ [ 5০111181) 98001 ] বলতেন যে তিনি নিজে এক, নরমিঙ্গার (বিজয় নগরের ) 
রাজ। ছুই, আর বাঙ্গালার রাজ তিন। অর্থাৎ বাঙ্গালার রাজ একাই তার ও নরসিঙ্গার 
রাজ! এই দুজনের সমান। 

[ সমাপ্ত] 



সিদ্বার ফ্রেডারিক 

সীঙ্জার ফ্রেডারিকের [ 086381 816৫51801. ] বিবরণ । এই বিবরণ প্রকাশিত হয় 
“পারচাজ হিজ পিলগ্রিমস' [ 01০1095 [715 ১11811009 ] গ্রন্থের দশম খণ্ডে। 

আমি পীজার ফ্রেডারিক ১৫৬৩ খ্রীষ্টান্বে ভেনিন শহরে ছিলাম। পৃথিবীর পূর্ব 
দিকের দেশগুলি দেখতে আমি ভেনিস থেকে আযালেগ্নে। রওনা হই ।""" 

১৫৬৭ ্রীষ্টা্ | উড়িহ্যা থেকে আমি বাংলার [ 8908318 ] ছোট বন্দরের (হুগলি) 
দিকে রগুনা হুই। উড়িস্তা থেকে এই জায়গা ১৭* মাইল। সমুক্রের ধার বরাবর চুয়ানর 
মাইল দাড় টেনে যেতে হয়। আর তারপর আমর! গঙ্গা নর্দীতে প্রবেশ করি। নদীর 
মুখ থেকে সাতর্গ। [৭80£81] শহর, যেখানে ব্যবসায়ীর] তার্দের পণ্য নিয়ে জড়ো হয়, 
১** মাইল দূর | জোয়ারের লময় এই পথ দাড় টেনে যেতে আঠার ঘণ্টা লাগে। এই 
নদীতেও টেমপ নদীর মত জোয়ার ভাট। হয়। ভাটার সময় দাড় টেনে যাওয়া যায় না? 
জলের বেগ এত বেশি যে হালক1 আর অনেক দীাড়ের নৌকাও তখন যেতে পারে না। 
তাই যতক্ষণ ন৷ আবার জোয়ার আসছে নৌকাঁগুলিকে তীরের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে 
রাখতে হয়। এই নৌকাগুলিকে এরা বজর! [ 9828145 ] আর পটুয়া! [ 208৪, 
৮৪618 (1) ] বলে। এর] দাড় টানে প্রায় (দ্রুতগামী নৌক। ) গালিয়টের [8811101] 
মত। আমি এর চেয়ে জোরে দাড় টানতে কোথাও দেখিনি । সাতরগ। পেীছবার প্রায় 
এক জোয়ার আগে বেতোড় [ 80০০1: ] বলে একটি জায়গ! | এর পর আর জাহাজ 

যেতে পারে না, কারণ এর পর নদী অগভীর, আর নদীতে জল খুব কম। এরা প্রতি 
বছর বেতোড়ে একটি গ বানায় | গায়ের বাড়ী আর দোকান খড় আর অন্তান্ত জিনিস 
দিয়ে বানানো হয়। যত দিন জাহাজগুলি বেতোড়ে থাকে ততদিন এই গঁ! থাকে। 
জাহাজগুলি ইপ্ডিজে [ গোয়! বা! মাঁলাক্কা ] চলে গেলে লোকেরা নিজেদের বাড়িতে 
আগুন লাগিয়ে দেঁয়। আমার এই ব্যাপার দেখে খুব আশ্চর্য লেগেছিল। যখন আমি 
সাত্গার দ্রিকে যাই তখন আমি এই গাঁটিকে দেখেছিলাম । তখন এখানে বু লোকজন 
আর নদীতে অজশ্র জাহাজ আর বজর1| ফেরবার সময় আমার দেরি হয় কারণ আমি 
শেষ জাহাজের ক্যাপ্টেনের জন্ত অপেক্ষা করছিলাম | তখন দেখে অবাক লাগল যে 
গাটিকে তারই মধ্যে পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে । পোড়া বাড়ীর চিহ্ন 
ছাড়। সেখানে আর কিছুই নেই। 

ছোট জাহাজগুলি সাতর্গ। অবধি যায়। সাতর্গ৷ বন্দরে ছোট বড় মিলিয়ে তিরিশ 
গয়ত্রিশটি জাহাজের মাল বোঝাই কর! হয়। এই নব পণ্যের মধ্যে আছে চাল, নান! 

রকম স্থৃতী [ ০7৪৪ ] কাপড়, গালা, প্রচুর পরিমাণ চিনি, 
০ বর শুকনো বা আচার করা আমলকী, হরীতকী ইত্যাদি, লঙ্কা, তিলের 

তেল [ ০516 ০? 29:261100 ] ও অন্তান্ত বহ জিনিস। সাতর্গী 

মুমলমানর্দের শহর হিসেবে বেশ বড় শহর । সব জিনিসই এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায়। পাটনার রাজ] এই দেশ শাসন করেন। তিনি এখন মহা মুঘলের অধীন। এই 
রাঁজো আমি চার মাস ছিলাম | অনেক ব্যবসায়ী নৌকা ভাড়। করে, কিংবা কিনে, 



১৩২ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

উজানে ব1 ভাটায় গঙ্গার উপর ঘুরে বেড়ান, আর লন্তায় জিনিস পত্র কেনেন। কারণ 
সপ্তাহের প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও হাট বসে। আমিও এই রকম একটা নৌকা 
ভাড়া করে নদীতে ঘুরে বেড়িয়ে নিজের কাজ কর্ম করতাম | এই সময় আমি কিছু 
অদ্ভুত জিনিস দ্বেখি। বাংলার রাজ্য অতীত কালে মূর (মুমলমানদের ) অধীন ছিল। 
তা সত্বেও এখানে বনু ধর্মহীন [ £০161159 ] বাল করে। আমি যেখানে ধর্মহীনদের 
কথা বলছি সেখানে বুঝতে হৰে আমি যৃতিপূজকদের কথা বলছি । তেমনি মূর বলতে 
আমি মুসলমান সম্প্রদায়ের [ 7191১01,6£ 9০০1 কথা বলেছি। এ সব লোকেরা, 
বিশেষ করে, যার। দেশের অভ্যন্তরে বান করে তার1 গঙ্গা নদীকে খুব ভক্তি করে। 
কারু অস্্রথ করলে তাকে তার দেশ থেকে গঙ্গার তীরে নিয়ে আপ! হয়, আর একটা 
খড়ের ঘর বানিয়ে তাকে রাখা হয়। গঙ্গার জল দিয়ে সেই অসুস্থ লোককে প্রতিদিন 
ভিজিয়ে দেওয়া হয় । এতে অনেকের মৃত্যু হয় । মার! গেলে পর ভালপাল! দিয়ে একট! 
টিপি বানিয়ে, ভার উপর শবকে রেখে,আগুন লাগিয়ে দেওয়1 হয় । যতক্ষণ না শব 
আধপোড়। হয় ততক্ষণ তার। এমনি ভাবেই ফেলে রাখে, আর তারপর শবকে আগুন 
থেকে বার করে গলায় একটা শূন্য কলসি বেঁধে জলে ফেলে দেয়। অন্য ব্যবসায়ীদের 
সঙ্গে আমি যখন নদীতে ছুমাদ আনাগোনা করে হাটে জিনিস কিনতাম তখন প্রতি 
রাত্রে আমি এই লব দেখেছি । আর এই জন্যই পোতুণগালের লোকের] গঙ্গার জল খায় 
না। কিন্তু দেখতে এই জল নীল নদের জলের চেয়ে অনেক পরিষ্কার । 

ছোট বন্দর (হুগলি ) থেকে আমি কোচিন যাই, আর সেখান থেকে মালাকা। 
মালাক্কা থেকে তারপর আটশ মাইল দূরে পেগুর জন্য রওনা হই। 

(সীজার ফ্রেভারিক এর ছু বছর পরে আর একবার বাঙ্গালা দেশে আসেন । এবারে 
তিনি শুধু চাটগাতে যান |) 

সন্দীপের অধিবাসী পবাই মুসলমান । এখানকার মৃসলমান রাজা খুব ভাল লোক । 
আমর] সন্দীপ থেকে চাটগ! রওন। হই। চাটগ! বাংলার বড় বন্দর | এই সময় পোর্ভু- 
গরীজরা এই নগরের শাসকর্দের সঙ্গে শাস্তি স্থাপন করে ফেলেছিল । শান্তির একটি 
শর্ত এই ছিল যে তাদের প্রধান ক্যাপ্টেন (বন্দর থেকে) আর মাল ন1 তুলে তার 
জাহাজ নিয়ে চলে যাবেন | এই মময় সেখানে ছোট বড় আঠারটি পোতু'গীজ জাহাজ 
ছিল । এই ক্যাপ্টেন বিশেষ সাহদী আর ভদ্রলোক ছিলেন । তাই নিজের অনেক ক্ষতি 

হওয়া সত্বেও, আর ইগ্ডিজে যাবার নিরাপদ সময় শেষ হয়ে যাওয়া সত্বেও, তার 
ধখানকার বন্ধুদের বিপদে না৷ ফেলে চলে যেতে রাজি হলেন। যাত্রার আগের দিন 
রাতে অন্ত জাহাজের ক্যাপ্টেনর। নিজেদের মাল প্রধানের জাহাজে তুলে দিলেন, যাতে 
তার ভদ্রতার জন্ত তার যা ক্ষতি হচ্ছিল তার কিছুটা পূরণ হয়। এই সময় প্রতিবেশী 
রাজা রাকিম [ হ২৪০1:110, আরাকান ] থেকে এক সংবাদ বাহক এসে ক্যাপ্টেনকে 
তার রাজার তরফ থেকে বলল যে ক্যাপ্টেন যেন তাদের বন্দরে যানঃ যেখানে তাঁকে 

সাদরে অভ্যর্থন। কর] হবে। ক্যাপ্টেন সেই দেশে গিয়ে রাজার ব্যধহারে সন্তষ্ট হ'ন। 
[ সমাণ্ড] 



র্যাল্ফ ফিচ, 
[ 8910 516০1) 1 (১৫৮৩-১৫৯১) 

যোড়শ খ্রীষ্টাবের শেষের দিকে ইংরেজ বণিকদদের ভারতের বাণিজ্যের দিকে দৃি যায়। 
সেই সময় সমুদ্রপথে উত্তমাশ1 অন্তরীপ ঘুরে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য পোতৃ গীজর! প্রায় 
একচেটে করে রেখেছিল । অন্য কোন দেশের লোক ভারতের সঙ্গে এই পথে বাণিজ্য 

করতে চাইলে পোর্তুগীজ্রা তাদের বাধ! দিত। ইংস্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের 
পোতুীজদের সঙ্গে শক্রতা করবার ইচ্ছা ছিল না। পোতু'গাল তখন স্পেনের রাজ! 
্রিতীয় ফিলিপ্সের অধীন। তাকে ঘণাটাবার সাহদ এলিজাবেথের তখন ছিল ন1। 
তাই তখন স্থলপথে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করা যায় কিনা এই বিষয়ে খোজ খবর 
নেবার কথা ভাবা হয় । ১৭৮৩ খ্রীষ্টাঝে চাদ? তুলে একটি দলকে এই উদ্দেশ্তে পাঠান 
হয়। দলের অধিকাংশ লোককে বল] হত যে তার! যেন পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি ঘুরে 
দেখেন। দূলের শুধু ছুক্ষনকে ভারতবর্ষ অবধি যেতে বল! হয়। এদের নাম নিউবেরী 
আর ফিচ। ভারত সম্রাট আকবর আর চীনের সম্রাটের নামে একটি করে চিঠি 
এলিজাবেথ তাদের হাতে দেন। 

১৫৮৩ খরীষ্টাব্ধে এই দল পারপ্ত উপসাগরের অরমুস [ 01005, [3011002 ] বন্দরে 
এসে পৌচ্চায়। সেখানে তাদের পোর্তুগালের রাজার শক্র বলে সন্দেহ করে বন্দী করা 

হয় ও গোয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এপ্রিল ১৫৮৪তে নিউবেরী আর ফিচ গোয়া 
থেকে পালাতে লমর্থ হন । ফিচ আগ্রাতে ও তারপর সেখান থেকে নতুন রাজধানী 
ফতেহুপুর সিক্রিতে চলে আসৈন। তারপর তিনি বাঙ্গাল। দেশের দিকে যাত্রা করেন। 
কিছুদিন বাঙ্গাল! দেশের নান] জায়গায় থেকে ফিচ বর্ষা, মালাক্কা! প্রভৃতি দেশে যান। 

ফেরবার পথে তিনি আবার বাঙালাদদেশে এনে এখানে থেকে সমুদ্র পথে কোচিন হয়ে 

দেশে ফিরে যান। দেশে গিয়ে তিনি তার ভ্রমণ কাহিনী লেখেন। বর্তমান অন্গবাদ 
শুধু তার বাঙ্গাল৷ দেশে ভ্রমণের বিবরণ থেকে করা । 

ফিচের ভ্রমণ কাহিনী হাকলিউটের 777:027211 127/£120%5 পুস্তকে প্রকাশিত 

হয়। পরে এটি উইলিয়ম ফস্টারের সম্পাদিত 2271) 7707215 £% 2127 গ্রন্থে ১৯২১ 
পালে পুনমু'ক্রিত হয়। 

“পাটনা (081818%/ ) থেকে আমি গৌড়দেশের টা গৌড় নগর শেষ হয়ে 

যাবার পর মালদ। জ্রেলার টাণ্ডা তখন বাঙ্গালার রাজধানী | টাগুার সঠিক অবস্থান জানন 
নাই |] যাত্রা করলাম । আগে এই দেশ একটি আলা] রাজ্য ছিল, কিন্তু এখন দেশারটি 
জলালুদ্দীন আকবরের (2919)0$) 20109১৪7 ) অধীন । এদেশের প্রধান পণ্য হল 
তুলা আর স্থতী কাপড়। এখানকার লোক প্রায় নগ্নই থাকে, এদের কোমরে শুধু একটু 
কাপড় জড়ানো! । টা বাঙ্গাল। দেশের মধ্যে । এখানে অনেক বাঘ, জংলী মহিষ, আর 
প্রচুর জংলী মুরগী । এ দেশের লোক ঘোরতর মৃতি পৃক্তক । টাণ্ডা শহর গল্গ! নদী থেকে 

এক লিগ দূরে | অতীত কালে একবার বর্ধার সময় গ্। নদী বন্যায় তীর ছাপিয়ে অনেক 
গ্রাম ভাদিয়ে নিয়ে যায়, আর নদী তখন সেই পথেই থেকে যায়। গঙ্গার পুরানো পথ 



১৩৪ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙগালার কথা 

এখন গুকনে! পড়ে আছে, তাই এই শহর নদী থেকে এতো! দূরে । আগ্রা থেকে প্রথমে 
যমূন! পরে, গজ হয়ে বাঙ্গালা পৌছতে আমার পাঁচ মাস লেগেছিল ? অবশ্য ইচ্ছ। 
করলে অনেক কম সময়ের মধ্যেই এখানে আলা যায় । 

বাঙ্গাল! দেশ থেকে আমি কোচদের [ 0০9০1)6 ] দেশে যাই | টাণ্ত। থেকে এই 

জায়গ। ২৫ দিনের পথ। এখানকার রাজা ধর্মহীন [ £০21116 ]। তার নাম স্কেল 
কৌন্স [580151 00005, শুরু কোচ ? শুরু ধ্বজ ? তবে শুরু ধ্ঙ্জ ফিচ কুচবিহারে 

যাবার কয়েক বছর আগেই মার! যান ]| তার দেশ বিশাল, আর কোচিন-চীন 

(00801)80-000178 ) থেকে বেশি দূরে নয়, কারণ সেই দেশ থেকে এর! গোলমরিচ 

আনায়। (ফিচ, মনে হয়, এখানে কিছু গোলমাল করেছেন |) এদের বন্দরের নাম 
কচ্ছি-ঘাট ( 08০01:68816, বোধহয় আলিপুর ছুয়ারের কাছে চেছাকাটা তালুক। ) 
সার! দেশ বাশ আর বেতের বেড়া দিয়ে ঘেরা । এগুলির ছুই দিক ধারালো করে চেঁছে 
নিয়ে এক দিক মাটিতে পৌোত। হুয়। 'বেড়ার মধ্যে দিয়ে জল এসে জমি হাটু অবধি 
ডুবিয়ে দেয়, তাই মানষ বা ঘোড়া কেউই তখন এদেশে প্রবেশ করতে পারে ন1। যুদ্ধের 
সময় এর! সব জলে বিষ মিশিয়ে দেয় । এখানে রেশম আর কন্তরি গ্রচুর পাওয়া যায়, 
আর হ্থতী কাপড়ও। এখানকার লোকেদের কান অন্তত রকম লম্বা, প্রায় এক বিঘত। 

কম বয়স থেকেই টেনে এগুলি লম্বা কর! হয়। এরা সকলেই ধর্মহীন । কোন জন্তকে 
এরা মারেন । ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, পাখী আর সব রকম জীব জন্ধর জন্য 
এদের হাসপাতাল আছে। জন্তর বৃদ্ধ বা পঙ্গু হয়ে গেলে তাদের এখানে এনে রাখা 

হয়। যদ্দি কেউ কোন জন্ত কিনে বাধরে এখানে আনে, তাহলে এর] সেগুলি টাকা 
বা অন্য কোন ভ্রব্য দিয়ে কিনে নেয়, আর সেই জন্তকে হাসপাতালে রাখে বা ছেড়ে 
দেয়। এর! পি'পড়েদের খেতে দেয়। এদের ছোট মুদ্রা হল বাদাম । বাদামগুলি এর! 
খাগ্ঠ হিসেবেও ব্যবহার করে। 

এখান থেকে হুগলি ফিরে আমি । হুগলি বাঙ্গালার্দেশে পোতুগীজদের একটি 
ঘাটি। এটি ২৩ ডিগ্রি উত্তরে অবস্থিত, আর সাতর্গ। থেকে এক লিগ দূরে । হুগলিকে 
ওরা পোর্তো পিকেনো | 7০০ 71006100, ছোট বন্দর ] বলে। আমর জঙ্গলের 
পথে গিয়েছিলাম, কারণ সোজ1 পথে ভীষণ চোরের উপন্রব | আমর! গৌরেন 
[ 08816, গৌড় ? ] দেশের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম | পথে গ্রাম প্রায় নেই, সবই 
প্রায় জঙ্গল । আমার এখানে অনেক মহিষ, শুয়োর, হরিণ, আর বহু বাঘ দেখি। ঘাস 

এখানে মানুষের চেয়ে লম্বা । পোর্তে৷ পিকেনো থেকে কাছেই উড়িস্তা দেশের আগ্েলি 
( ছিজলি) নামে পোতাশ্রয়। এককালে এটি একটি আলাদা রাজ্য ছিল, আর এখান- 
কার রাজা বিদেশীদের বন্ধু ছিলেন। পরে প্রতিবেশী পাঠান রাজ! এই দেশ অধিকার 
করেন । তবে বেশি দিন তিনি এই রাজ্য ভোগ করেননি । কারণ তারপর আগ্রা, দিী 
ও ক্যাবের রাজ! জালালুঙ্গীন আকবর এই দেশে অধিকার করেন । উড়িষা! সাতগী 
থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ছয় দিনের পথ। এদেশে খুব ধান হয়, আর সতী কাপড়ও প্রচুর 
হয়| তাছাড়া একরকম বাস থেকে এখানে প্রচুর পরিমাণে কাপড় তৈরি হয়। এই 



র্যাল্ফ ফিচ, ১৩৫ 
ঘাসের নাম ইয়েরুয়] [50108] ; আর এই কাপড় রেশমের মত | এর! এই কাপড় বেশ 

ভাল বানায়, আর পোতুগীজ ভারতে ও অন্ত জায়গায় রগ্তানি করে! হিজলি পোঁতা- 
শ্রয়তে পোতুীজ ভারত, নেগাপটম, স্থমাত্রা, মালাক্কা ও অন্যান্ত জায়গ! থেকে গ্রতি 
বছর অনেক জাহাজ আসে, আর এখান থেকে প্রচুর পরিয়াণে চিনি, লঙ্কা, মাথন 
(ঘি?) ও অন্যান্য খাগ্য নিয়ে পোর্তুগীজ ভারতে যায়। মুসলমানদের শহর হিসাবে 
সাতর্গী বেশ বড় শহর, আর সব রকম জিনিস এখানে প্রচুর পাঁওয়। যায় । বাঙ্গাল দেশে 
প্রতিদিনই কোথাও বড় বড় বাজার বসে । এই বাজারের নাম চান্ডু ০7870980 ]। 
পারগো (0018০) নামে এক রকম বড় বড় নৌকা করে এক জায়গা থেকে অন্ত 
জায়গায় গিয়ে এর! চাল আর অন্তান্ত জিনিস কেনে । এই নৌকাগুলির দ্লাড়ীর সংখ্যা 
২৪ বা ২৬। নৌকাতে অনেক মাল ধরে তবে এগুলি ঢাক। নয় এখানকার বিধর্মীর! 
গঙ্গ! জলকে খুব শ্রদ্ধা করে। আর নিকটে ভাল জল থাকলেও বহুদূর থেকে গঙ্গাজল 
নিয়ে আসে। খাবার জন্য যদি পর্যাপ্ত গঙ্গাজল ন! থাকে, তাহলে এই জল গায়ে একটু 
ছিটিয়ে নিলেই এর] নিজেকে বেশ ভাল যনে করে। সাতগ! থেকে আমি তিপারার 
[717815 ] রাজার দেশ ব! বড় বন্দর ( পোর্তে। গ্রান্দে, চাটগ। ) যাত্রা! করি। এদের 
সঙ্গে মগেদের [ 1109809:65 ০: 74০8৩%. ] সমানেই যুদ্ধ লেগে আছে । মগর] আরাকান 
(রেকন) ও রাষে [ [৪1)6, বর্তমান রামু ( [২৪108 ) গায়ের আশপাশের এলাক] ] 
দেশের রাজ! আর তিপারার রাজার চেয়ে অধিক শক্তিশালী বলে চাটিগী। [০17861882] 
বা বড় বন্দর প্রায়ই আরাকানের রাজার অধিকারে থাকে । 

পূর্ববণিত কোচ বা কুইচু (00201)6%) রাজ্য থেকে চার দিনের পথে একটি রাজ্য 
আছে। তার নাম ভূটান [ 9০$106৩1 ]| নগরের নাম বোটিয়া [ 8০৮8 ] আর 
রাজাকে তার! দারমেন [70989717810 ] বলে। এই দেশের লোক খুব লম্বা ও বলিঠ। 
এখানে চীন দেশ থেকে আগত সওদাগরের আছে। অনেকে বলে যে ম্বাক্কোভিয়া 
[ ০৪০০৪ ] আর টার্টারী থেকেও সগ্দাগররা এখানে আমে। এখানে তার! 

কত্তরী, কথ্থল, আগেট পাথর, রেশম, মরিচ আর পারস্তের জাফরানের মত জাফরান 
কিনতে আসে । দেশটি বিশাল, একদ্দিক থেকে অন্যর্দিক যেতে তিন মাস লাগে। 
এখানে খুব উচু উচু পাহাড়, আর কয়েকটি এত উঁচু যে ছয় দিনের পথ থেকেও 
এদের দেখ। যায় । এই পাহাড়গুলিতে এমন নব লোক থাকে যার্দের কান এক বিঘত 
(5810) লম্বা ; যাদের কান লম্ব! নয় তাদের এর বন-মান্ুষ (৪08) বলে। এদেশের 

লোকে বলে যে তার! পাহাড়ের উপর থেকে সমৃদ্রে জাহাজ আস৷ যাওয়। দেখতে পায়, 
তবে এই জাহাজ কোথ। থেকে আনে আর কোথায় যায়, ত৷ তার। জানে না। এখানে 
যে সব সওদাগরের! পৃব দিকে হুর্ধের নীচে থেকে, অর্থাৎ চীন দেশ থেকে আসে তাদের 
দাড়ি নেই, আর তাদের দেশে নাকি বেশ গরম। কিন্তু যার। পাহাড়ের ওপার থেকে 
আসে তার! বলে ঘে তাদের দেশে খুব ঠাণ্ডা । এই উত্তর দেশের সওদাগরের] পশমের 
কাপড়, হাট, সাদ! লম্বা! মোঁজা আর বুট জুত1 পরে। এই জুতা! নাকি মাসকোভিয়া বা 
টার্টারী দেশের। তার! বলে ঘে তাদের দেশের ঘোড়। খুব ভাল, তবে ছোট । কিছু 



১৩৬ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙগালার কথা 

লোকের চার, পাঁচ বা ছয় শ ঘোড়া আর গরু আছে।- তার। ছুধ আর মাংস খায়। 
তাঁদের দেশের গরুর ল্যাজ কেটে চড় দামে বিক্রি করা হয় । এই ল্যাজের খুব চাহিদ। 
সে দেশে এই গুলির খুব কদর । ল্যাজের চুল এক গজের চেয়ে বেশি লম্বা আর গরুর 
রাঙের চেয়ে এক বিঘত বেশি । এগুলি তার। হাতির মাথায় ঝুলিয়ে সাজিয়ে দেয়। 
চীন আর পেগুতেও এগুলি খুব ব্যবহার হয়। এগুলি এর! কুড়িটা করে গোছা৷ করে 
বেচে। লোকের এখানে খুব দ্রুত হাটে। 

বাংলা দেশের চাটিগাও থেকে আমি বাকোলাতে [ 8৪০০1৪ ] আসি । এখানকার 
রাজা ধর্মহীন। লোকটি ভদ্র আর বন্দুক ছুড়তে ভালবাসেন । তার রাজ্য বিশাল আর 
হ্ৃকল] | তার ধান, স্থৃতী আর রেশমী কাপড়ের বড় বড় ভাণ্ডার আছে। এখানকার 
বাড়ি গুলি হন্দর উচু, আর রাস্তাগুলিও বেশ বড়। লোকেরা কোমরে একটু কাপড় 
জড়িয়ে রাখে, বাকি শরীর নগ্ন। মেয়ের! গলায় আর হাতে অনেকগুলি করে রূপার 
হার আর চুড়ি পায়ে। পায়ে তাদের রূপার বা! তামার মল আর হাতির দাতের 
আংটি। 

বাকোল৷ থেকে আমি সিরিপুর যাই। এটি গঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত। রাজার 
নাম চাদ রায় [ 011020919 ] কাছাকাছি বব দেশের লোকেরা জালালুদ্দীন 

আকবরের বিরোধী । এদেশে এত নদী আর দ্বীপ যে লোকে এক দ্বীপ থেকে অন্য 
দ্বীপে পালিয়ে যায়, আর আকবরের ঘোড়সোয়ারর। তাদের কিছুই করতে পারে ন]। 
এখানে প্রচুর পরিমাণে স্ুতী কাপড় তৈরি হয়। 

সোনার গাঁও [ 5101761 ৪৪7. ] সিরিপুর থেকে ছয় লিগ দূরে | ভারতবর্ষের মধ্যে 
গগব চেয়ে ভাল আর আর মিহি কাপড় এইখানে তৈরি হয়। এই সব দেশের প্রধান 
রাজার নাম ঈশাখান (159০80 )। তিনি অন্ত সব রাজাদের প্রধান, আর খ্রীষ্টানদের 

বিশেষ বন্ধু। ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গার মত এই দেশের বাড়িগুলিও খুব ছোট। 
বাড়িগুলি খড় দিয়ে ছাওয়া, আর দেওয়াল বলতে চারদিকে কতকগুলি মাদুর 
ঝোলানো । আর বাঘ শিয়াল ঠেকানোর জন্য দরজাও তাই । অনেকেই বেশ ধনী । 
এখানে এরা কোন রকম মাংস খায় না। আর পশুবধও করে ন!। এর ভাত, ছধ আর 

ফল খেয়ে থাকে । সামনে সামান্য একটু কাপড় ছাড়া এদের শরীর নগ্র। এখন বু 
পরিমাণে সতী কাপড়, আর অনেক চাল ভারতবধের অন্ত জায়গায়, সিংহলে [061107] 
পেগ, মালাকা' স্মাত্রা ও অন্যান্ত বছ জায়গায় যায়। 

সিরিপুর (997790979 ) থেকে ২৮শে নভেম্বর ১৭৮৬ আঁমি আলবার্ট কারা- 
ভেলোস ( 41951 08178581105 ) বলে একজনের একটি ছোট জাহাজে পেগ যাত্রা 

করি গঞ্জ! বেয়ে নেমে এসে, সন্দীপের (91018 ) আর বড় বন্দরের বা তিপারা 
দ্বেশের পাশ দিয়ে গিয়ে, আরাকান আর মগ রাজাকে বী দিকে ছেড়ে, উত্তর পশ্চিমের 
স্থবাতাসে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে পেগুর কাছে নেগ্রাইসের ( ৩৪:1৪ ) বারে (21) 

গিয়ে পৌছলাম'**বাঙ্গাল! থেকে পেও্ড নব্বই লিগ দূরে । 
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বাংলা, আরাকান ও বর্ম থেকে জেস্ুইট মিশনারিদের চিঠি (১৫৯৯-১৬০০) [06881 
[,510515 60170 3010881, 41215 0 200 01108 (1599-1600 )] 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে জেম্গুইট ও অগগ্িনীয় এই ছুই সম্প্রদায়ের 
মিশনারিরা বাঙ্গালা দেশে আপতে আরম্ভ করেন। অগণিনীয়রা নিজেদের কাজ কর্ম 
সম্পর্কে কোন রিপোর্ট দিতেন কিন। জানা নেই। জেস্ুইটর] কিন্ত গোড়ার দ্দিকে 
নিজেদের কাজ কর্ম সম্বন্ধে বেশ লম্ব৷ লম্বা চিঠি লিখতেন । তবে ১৬১* এর পর তাদের 
পাঠান চিঠি বা! রিপোর্ট বিশেষ পাওয়া যায় না। 

জেন্ুইটদের চিঠিতে দক্ষিণ বঙ্গের অবস্থা ও বিশেষ করে বার ভূ'ইয়াদদের কয়েক- 
জনের কথা খানিকট! জান যাঁয়। এই বার ভূ'ইয়ার্দের মধ্যে একজন ছিলেন চাদেকানের 
রাজা | জেন্ুইটর! এই রাজার নাম বলেন নি। যছুমাথ সরকার লিখেছেন, “এই রাজা 

যে প্রতাপাদিত্য সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কারণ বাকলার রাজা (রামচন্দ্র) ১৫৯৯ 
্রষ্টাব্দে আট বৎসরের শিশু এবং চাদেকানের রাজার জামাতা বলিয়] বণিত, এবং 

বাকল! হইতে ঠাদেকান আসিবার পথের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শেষোক্ত 
রাজ্য শ্রন্দরবন ভিন্ন আর কিছু হইতে পারেনা ।* (শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৫৫, 

পৃঃ ২১৮। “প্রবাসী” হইতে পুনমূর্দ্রিত। ) 
চিঠিগুলি ফাদার হোস্টেন [লু 1705091) 9. ].], 1927241 1775£ 2714 29527 

পত্রিকাতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে অন্ুবাদ করেন। 

গোয়া, ১লা ডিসেম্বর ১৬০* গ্রীষ্টাৰ। এর পর বাঙ্গাল! দেশের মিশনের কথা। এই 

মিশনের জন্ম সম্বন্ধে আমি আপনাদের গত বছর লিখেছিলাম। এখন আমি এই মিশনের 

প্রগতি সন্বদ্ধে আরও কিছু লিখছি । সেখানকার ফাদাররা এ দেশ সম্বন্ধে আরও কিছু 
বাদ পাঠিয়েছেন, আর এ মিশনের সাফল্য সম্পর্কে ( এখন ) আরও কিছু আশা কর! 

যেতে পারে। 
২. বাঙ্গাল। (8011581) অতি বিরাট দেশ ? সব দিকেই এই দেশ নেক দূর অবধি 

বিস্তৃত। পুব থেকে পশ্চিম সমৃদ্রতট বরাবর প্রায় ছয় শ মাইল লম্বা! । এই দেশের আদি 
আর আসল অধিবাসী হ'ল তার যার্দের আমর] বাঙ্গাল] (881088195 ) বলি। এদের 

ধামিক আচরণ অনেকটা! হীদেনদের (1)5811)60, ধর্মহীন ) মত। এই দেশের কিছু 
মুসলমান পাঠান (7819099 ) একবার বিদ্রোহ করেছিল, তবে এই অন্তায় ভাবে প্রাপ্ত 
ক্ষমতা তার! বেশির্দিন ভোগ করতে পারেনি । মোঙ্গোল বা মোগোর (14010801901. 
1০৪০15$) বলে যে জাতি বাঙ্গাল! দেশের সীমানার কাছে থাকে, তার! এই পাঠানদের 
রাজ! আর সর্দারদের মেরে বা তাড়িয়ে দিয়ে এই রাজ্য দখল করে নিয়েছিল । বার জন 
রাজা, যাদের ভূইয়া] (395০97৩5 ) বলে, তার] এই হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে গিয়েছিল । 

তার1 এখানে বারটি প্রদেশে শাসন করে । এর। সব এগ জোট হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে 
দাঁড়িয়েছিল, আর এই এঁক্যের জন্তই এখনও তার। নিজেদের রাজ্য ভোগ করছে। খুব 
ধনী আর পৈম্থ সংখ্যা প্রচুর বলে এরা নিজেদের রাজ! বলে মনে করে। এদের মধ্যে 
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প্রধান হল নিরিপুরের রাজা! যাকে কেদার রায় ও [ 08৫818/ ] বলে, চাদদেকানের 
রাজা, আর বিশেষ করে মসন্দোলিন [ 14959700117, নারায়ণগঞ্জের কাছে খিজর- 

পুরের তূঁইয়] ঈশ] খানের উপাধি ছিল মসনদ-ই-অলি। ]| পাঠানর। এখন এদিক 
ওদিক ছিটকে পড়ে এই সব ভূ'ইয়াদের প্রজা হয়ে .গেছে। অবস্তা এই বার জন ছোট 
ছোট রাজাদের মধ্যে মাত্র তিন জন হিন্দু (8৩001169)। এর! হল চান্নেকান, সিরিপুর 
আর বাকলার [ 8৪০৪%18 ] রাজা । অন্তর] মুদলমান বলে তার্দের দেশের লোকেদের 
খ্রীষ্টান করতে অনেক বেশি বাধা । মগের! বাঙালীদের প্রতিবেশী । তাদের রাজাকে 
ঠাদেকানের | চাটিগ্রামের হবে ] রাজ। বল! হয়, তবে বাঙ্গালার কিছু কিছু অংশ এই 
রাজার অধীন। বাংলার মধ্যে যে লব পোতু গীজর! থাকে তাদের বসতিগুলিকে বান্দেল 
[ 9৪06165 ] বলা হয়। এদের মধ্যে কতকগুলিকে রাজ জমি ও সম্পতি দিয়েছেন। 
এই পোতুগীজর! বেশ ধনী ও শক্তিশালী । মাঝে মাঝে একজন পাদরি (01168) 
গিয়ে তাদের ধর্মোপদেশ দেন ( 201010195915 (1061 (1)6 52.0187061709 ) তবে এই 

' পার্দরিকে এ পোতু্গীজদের আথিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হুয় বলে, তাদের 
কথামতই এ'কে চলতে হয়। এখন অবধি হিন্দুদের মধ্যে থেকে খ্রীষ্টান হবার ঘটন৷ বিরল। 
তবে এই সব বসতিতে কিছু নব খ্রীষ্টান আছে। পোতুগীজর। এদের অন্য জায়গা! থেকে 
এনেছে। এদের মধ্যে কিছু লোক পোতুগীজদের উপর নির্ভরশীল বা তাদের অন্ুচর 
বলে খ্রীষ্টান হয়েছে। ভাল ধর্মোপদেশ যে এদের কত বেশি দরকার তা এদের দেখলেই 
বোবা যায় । 

৩. দেশটি বিশাল আর উর্বর। সমুদ্রের দিকে যেখানে গঙ্গ। গিয়ে পড়েছে, সেখানে 
অনেক ছোট ছোট দ্বীপ। তার্দের মধ্যে দিয়ে যে সব নদী গিয়েছে তাদের গঙ্গ। বলা 
হয়, কারণ লোকেদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এগুলি গঙ্গারই শাখা । এদের উৎপত্তির স্থানগুলি 
নদী বেয়ে আট দশ দিন গেলেই দেখতে পাওয়া যায় | ছোট বন্দরের পাশ দিয়ে যে 
নদী বয়ে গেছে তার উৎপত্তি স্থল জানা যায়নি | [ হুগলি নদীকে এখানে গঙ্গার মূল 
ধারা বলে ধর] হয়েছে । ছোট বন্দর, 2০1০ 090060০, বোধ হয় আগে সাতর্গীকে 

বলা হ'ত, আর পরে হুগলিবন্দরকে বল! হত। ] এই লব গঙ্গায় জোয়ার বা ভাটার সময় 
জাহাজ নিয়ে চলাচল করা যায়। শ্রোত বিপরিত হলে, শ্রোত ফের অবধি অপেক্ষা 
করতে হয়। জাহাজগুলি খুব জোরে যায় । এদের অনেকগুলি মিওপারোসের (0.১০৪- 
[০08, জলদস্যুদের নৌক। ) মত তৈরি। সব চেয়ে বেশি ব্যবহার হয় জালিয়! (38192) 
নৌকার। এগুলি এক একটি গাছের গুড়ি দিয়ে বানান । জালিয়াতে ত্রিশ জন করে 
ঈাড়ী বসে। মাল নিয়ে যাবার জাহাজকে বাউরিন (6901166 ) বলে। এতে দাড়ীর 
সংখ্যা জালিয়ার চেয়ে কম। জোয়ারের নময় এগুলি বাতানের চেয়েও ৰেগে চলে । 
আমাদের দেশের কোন জাহাজই এদের সঙ্গে পাল! দ্বিতে পারবে না । এই সব নদীতে 
মৌক] চলাচলের বিপদ তিনটি। প্রথম হ'ল ডাকাত । এরা জাহাজ আক্রমণ ক'রে, 
যাত্রীদের সর্বস্ব লুটে নিয়ে তাদের মেরে ফেলে । তার পর হ'ল কুমীর । এর! যাঁকে ধরে 
তাকে আর ছাড়ে না। তৃতীয় হ'ল বাঘ। বাঘের। মানবের মাংস খেতে এত ভালবানে 
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ষে না দেখলে বিশ্বাস হয় না । এমন বাঘও আছে যারা ষাট মাইল অবধি জাহাজের 
অনুসরণ করে, আর কেউ জাহাজ থেকে নামলে তাকে খেয়ে ফেলে । রাত্রে তারা 

নাবিকর্দের আক্রমণ করে, আর এক বারে পনর কুড়ি জনকে মেরে ফেলে । একবার 
একজন এদেশী লোকের ভাগ্যে যা! ঘটেছিল তা প্রায় অবিশ্বাশ্য গল্প । ফাদারদের আস- 
বার বেশি আগের ঘটনা এটি নয়। একজন পোতুগীজ আর তার এদেশী চাকর একটি 
বড় জাহাজে করে যাচ্ছিল । এক রাত্রে সেই চাকর স্বপ্ন দেখে যে একট! বাঘ তাকে 
থেয়ে ফেলেছে । পরের রাত্রে সে ভয় পেয়ে তার মনিবের খাটের তলায় লুকিপ়ে থাকে। 
মনিব তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাস করাতে সে তার স্বপ্নের কথা৷ বলে। গল্প শুনে সেই 
পোতুগীজ তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। সে বেচার। তখন জাহাজের সামনের 
দিকে একটা জায়গা খুঁজে নেয় | কিছুক্ষণ পরেই পাশের বন থেকে একটা বা বেরিয়ে 
আসে। জাহাজ তখন তীরে বাঁধা ছিল । বাঘট। জাহাজে উঠে প্রায় ত্রিশ জন লোককে 
ডিডিয়ে এ লোকটাকে ধরে নিজের পিঠে ফেলে জঙ্গলে নিয়ে যায় । এক বার এক জন 
লোককে একটা বাঘ জঙ্গলের দিক থেকে, আর একট কুমীর জলের দিক থেকে আক্রমণ 
করেছিল । বাটা ব্যস্ত হয়ে এত জোরে লাফিয়েছিল ষে মানুষটাকে পেরিয়ে, তার মাথ। 
জাহাজেব ধারে লেগে সে সোজ। কুমীরের মুখে পড়ে । এই ভাবে সেই লোকটা ছুই 
দিকের বিপদ থেকে এক সঙ্গে বেঁচে ষায়। 

৪. বাঙ্গালীরা বাঘকে এত ভয় পায় যে বাঘের নাম মুখে আনেনা', পাছে নাম 
করলে বাঘ তাদের খেয়ে ফেলে । কিন্তু, ঈশ্বরের কী মহিমা, প্রকৃতি এরও একট! উপাক্স 
করেছে । পেবা (085৪) বলে ছোট কুকুরের আকারের একটি জন্ত আছে । এর] বাঘ 

দেখলেই ডাকতে আরম্ভ করে। এমনি করে এরা সমন্ত পণ্ড পক্ষীদের সাবধান করে 

দেয়। তার পর এরা এমন ভাবে বাঘের পিছনে লেগে থাকে যে বাঘ কর্দিন পরে না 
খেতে পেয়ে মারা যায় । একট। বা মরলেই তার1 অন্ত বাঘের খোঁজে থাকে, আর 
তাকেও এমনি ভাবে মেরে ফেলে । 

৫. আবার নিজেদের কথায় ফিরে আসা যাক। যেমন আমি আপনাদের আগেই 
লিখেছি, ফ্রানদিল ফারনান্দেজ (7:81)018 £61081)002 ), দোমিনিক সোসা (10০- 
[01110 9088. ), মেলচিওর ফোনসেকা (10610111091 70089০8 ), আর জন এনড়্, 

বোভেম (10191. 40৫16 8০৬০৪ ) ( এই কজন ) পার্দরিকে বাঙগাল। দেশে এই জন্য 
পাঠানে। হয়েছিল যে তার] এই দেশে সসমাচার প্রচারের পথ প্রস্তত করে দেবেন, আর 
গে সব পোতুগীল্জর1 এই দেশে বাস করছেন তাদের ধর্মোপদেশ দেবেন ও তাদের জন্য 
মাস [11859 ] পালন করবেন। ঈশ্বরের অপার কৃপা যে গোড়া থেকেই আমাদের 
সোসাইটির সন্তর। বাঙ্গাল দেশের রাজাদের সদিচ্ছা লাভ করতে পেরেছিলেন । আর 
এই রাজার] স্বেচ্ছায় তাদের ঘর, আর বাড়ী বানাবার, ঈশ্বরের ধর্ম প্রচারের, আর 
এই সব দেশের যে লোকেরা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হতে চায় তান খ্রীষ্টান বানাবার অঙ্গু- 
মতি দিয়েছিলেন । এই পাদরিদের নির্দেশ দেওয়। হয়েছিল যে তার! যেন যত লীগ্র সম্ভব 
সুবিধামত জায়গায় পাকাপাকি থাকবার বন্দোবস্ত করে নেন। ছজন করে এই বাস- 



১৪৩ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাজালার কথা 

স্থানে থাকবেন, আর ছুজন ধর্ম প্রচারের জন্য ঘুরে বেড়াবেন। ঈশ্বর যদি আরও সাহায্য- 
কারী পাঠান, তাহলে আরও বাসস্থান বানাতে কোন অহ্থবিধা হবে না। কারণ এখান- 
কার পোতুগীজজরা ধামিক, হিন্দুরাও খুব ব্যগ্র, আর সকলেরই আমাদের সম্প্রদায় 
(0191) সগ্বদ্ধে ভাল ধারণা । এই সব জিনিস বিশদ ভাবে বোঝাবার জন্য পাদরিরা 

নিজেরা এই বিষয় কি িথেছেন তাই বলছি। ছুটি চিঠির নকল দিলাম : 

ফাদার ফ্রাননিল ফারনানদেজের চিঠি, দিয়াঙ্গা থেকে ২২ ডিসেম্বর ১৫৯৭ হবীষ্ঠাৰে লেখা । 

“গত বছর জাহাজগুলি চলে যায় তখন ফাদার দোমিনিক সোঁসা আর আমি 
দিয়াঙ্গাতেই থেকে যাই। (দ্রিয়াঙ্গ৷ চাটগাঁর কয়েক মাইল দক্ষিণে কর্ণফুলির উপর 
একটি বন্দর |) এই দেশের মাস্টার (15891) আর ক্যাপ্টেনের [ 08621 | নাম 
মানোএল দে মাতোনল [18199] ৫9 10895 ]। তিনি চাটিগ। (011961869) বন্দরে 

থাকেন। এখানে ইণ্ডিয়। (গোয়া, কোচিন, প্রভৃতি ) থেকে জাহাজ আনে | আমাদের 
এখানে বেশ কিছুদ্দিন আটকে থাকতে হয়েছিল, কারণ ছুনছর এখানে কোন কনফেসর 
(০0970099501) আমেন নি। তাই দেশীও পোতুগিজ ছুই জাতেরই অনেকের পাপ- 
'্বীকারোক্তি দেবার ছিল। অনেকেই তাই পবিক্র ইউকেরিস্ট গ্রহণ করতে আর 
ত্বীকারোক্তি দিতে আসত । এই কাজের জন্য কেউ আনেনি এমন একদিনও যেতন। 
তবে এখানে কোন গির্জা ঘর ছিল না বলে আমর] নিজেদের বাড়ীতেই একট বেদী 

বানিয়ে নিয়েছিলাম | অবশেষে আমাদের পরামর্শে একটা গির্জ1 ঘর বানানে হয়েছে। 
এইটিকেই এখন আমর! ব্যবহার করি । আমর! থাকতে অনেকে ধর্মের পথে ফিরে 
এসেছে, বাজালা দেশের পক্ষে এট! একট! চমৎকার ঘটন। বলতে হবে । অনেকে তাদের 
বাড়ীতে পাপের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে, কারণ অনেকেই এখানে বিয়ে না করে, 
অবৈধ ভাবে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। আমাদের প্রধান সাফল্য হ'ল এই পুরানো 
্রষ্টানদের উদ্ধার কর। । আমাদের এত বেশি স্বীকারোক্তি শুনতে হ'ত যে লেন্ট 
[1,601] আরম্ভ হবার আগে অবধি আমরা সবাইকে শুনতে পারিনি । আমি সিরি- 

পুরের লোকেদের কথ। দিয়েছিলাম যে লেপ্টেব সময় আমি তাদের ধর্মোপদেশ দেব। 
তাই আমি পেখানে চলে গেলাম । ফার্দার দোমিনিক সোঁসাকে দিয়াঙ্গাতে ছেড়ে 

গেলাম। কারণ সেখান থেকে খন অনেকে পেগুর বন্দরগুলিতে যাচ্ছিল । ( হোস্টেন 
লিখেছেন যে, এই পোতুগিজর1 পেগুর বিরুদ্ধে আরাকানের রাজাকে সাহায্য করতে 
যাচ্ছিল । ) তাদের মধো যত জনের নম্ভব কনফেসন নিতে পারেন তার জন্য দ্িয়াঙাতে 

একজন পাঁদরির থাক। দরকার ছিল। লেণ্টের রবিবার আর শুক্রবারে আমি ঠিক যেমন 
গোয়াতে হয় তেমনি ভাবে প্রন্থুর প্যাশন (যীশুর ক্রুশের উপর যন্ত্রণা) সম্বন্ধে ধর্মোপদেশ 
দিতাম । বাঙালীদের কাছে এটি একটি নতুন আর অসাধারণ জিনিস। তাই এই 
উপদ্দেশে তাদের মধ্যে একট। অভাবনীয় প্রভাব হ'ত । শোভাযান্তরাকে আরও বাড়াবার 
জন্ত গ্রথমে এক লাইন প্রায়শ্চিন্তকারীদের [ 01501011791)05 ] দেওয়া হ'ত, আর 
তারপর ছেলেমেয়ের সাদা পোশাক [ 581011095 ] পরে চজত। ধর্মোপদেশে বাত 
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থাকলেও আমাকে কনফেলন শোনবার জন্য সময় দিতে হত। অন্ত অনেকের ছাড়! 
আমাকে বসতির প্রধানদেরও কনফেসন শুনতে হ'ত । এদের মধ্যে একজন ধর্মোপদ্দেশ 
শুনে এসে তার একজন উত্তমর্ণকে ছোট একটা ধার শোধ দেয় । আমি সারা বর্ধা- 
কাল (1057) দিরিপুরে এমনি সফল ভাবে কাটাই। হিন্দুদের মধ্যে আমি কোন 
সাফল্য লাভ করতে পারি নি। এক তো' দেশটি ( এই বিষয়ে ) অন্থবর, আর তাছাড়। 
আমি একল। ছিলাম আর বাংল! ভাষা জানতাম না। একজন ধনী মুনলমান 
সওদাগরকে পোতুগিজর1 মেরে ফেলেছিল । তার স্ব্ী বুদ্ধিমতী আর গম্ভীর প্রকৃতির 
মহিল। ছিলেন। তিনি দৌভাষীর পাহাযো কয়েকবার সত্য ধর্মের উপদেশ শোনবার 
পর ব্যাপতিজম গ্রহণ করেন। একজন লোক অন্ঠায় ভাবে একজন সচ্চরিঞ্ঞজ আর উচ্ট- 
বংশের ছেলেকে তার বাপের দেনার জন্ত দাস বানাবার চেষ্টা করছিল। আমি ঠিক 
সময় ছেলেটিকে সাহায্য করি, ও তাকে খ্রীষ্টান ধর্মের শিক্ষা দিই | সে খুব তাড়াতাড 
সেটা মুখস্থ করে ফেলে আর যে উপদেশ দে লেপ্টের সময় শিখতে আরগ ব্বেছিল 
সেই উপদেশ সে ঈস্টরের মধ্যে নিজেই চাকরদের শিখিয়ে দিতে আরম করে দেয়, আর 
মাস (৮855) এর সময় সে পুরোহিতদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে ! একবার একটি 

ছেলে রাস্তায় প্রায় শেষ অবস্থায় পড়ে আছে শুনে আমি তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী এনে 
ব্যাপতিজম দিই, আর তার আত্মা তখন স্ঠিকর্তার কাছে চলে যায়। 

৭. যেমন আমি আগেই বলেছি ফার্দার দোমিনিক সোনা এক পক্ষকাল দিয়াঙ্গাতে 
থেকে যান। সেই সময় তাকে এত বেশি কনফেসন শুনতে হ'ত যে তিনি খাবার সময় 
অবধি পেতেন না । তিনি সেখানে ঈশ্বরের মহিমার জন্ত অনেক কিছু করেন। কেউ 
কেউ হিংসা [ 108760 ] ছেড়ে দেয়। অনেকে যে সব পাপ কাজে জড়িয়ে ছিল তাই 

ছেড়ে দেয় । কিছু লোক বৈধভাবে বিবাহ করে নেয় । ইতিমধ্যে আমি ঠাদেকান থেকে 

চিঠিতে আর লোক মারফত খবর পাই যে সেখানকার সুত্র (060 ) রাজ। আমাদের 
ফিরে আস সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গিয়েছেন । আমি তাই ফাদার দোয়িনিক সোসাকে 
সেখানে পাঠাতে বাধ্য হই। তাঁর যাওয়াতে সেখানকার পোতু গীজর। খুব খুশি হয়। 
তার! ভেবেছিল যে ফাদার বুঝি আসবেন না। ভিনি পৌছিয়েই ধর্মোপদেশ দেওয়। 
আরম্ভ করে দেন, আর তাদ্দের কনফেসনের জন্ত তৈরি হতে বলেন । তারা সযত্বে তাই 

করে,আর তিনি লেপ্টের যে ছু সঞ্তাহ বাকি ছিল তার মধ্যেই সবাইকার কনফেসন শুনে 
নেন। পবিত্র সগ্াহের কাজ তিনি এত সুচারু ভাবে করেছিলেন যে সকলেরই চোখ 
সজল হয়ে যেত, আর প্রায়ই গির্জাঘরের মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস আর কান্নার শব পাওয়া 
যেত। তবে ঈষ্টরের সময় পুনজীঁবনের আনন্দ উৎসবে তাদের সব শোক শেষ হয়ে 
যায়। চাদেকানের পাঠানর। সেখানকার পোতুগীজ প্রধানকে মেরে ফেলেছিল। 

সেখানকার রাজ! [0০5 198] তাকে প্রিফেক্টের [0:০6০0] উপাধি দিয়েছিলেন। 

রাজা সেই পোতু'গীজ ক্যাপ্টেনের সম্পত্তি ফাদদারকে দেবার আদেশ দেন, কিন্ত ফাদার 
তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। খুনের জন্ত ফাদ্দার তার উপর রেগে আছেন ভেবে 

রাজ ফাদারকে ডেকে পাঠান আর তাকে সনির্বন্ধ অন্থরোধ করেন যে মুতের প্রত্থৃভ 
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সম্পত্তি যেন চার্চ গ্রহণ করেন। ফাদার তখন তাকে ম্প্ট বলেন যে আমাদের নিয়ঙ্ব 
অনুসারে আমর! অন্তের লম্পত্তি নিতে পারি ন।। এই কথায় রাজ। তাকে ত্নেক 
প্রশংস। করেন, আর তারপর তাকে মেই সম্পত্তির বিষয়ে জিজ্ঞানা করেন, কারণ 

তিনি বলেন থে ফাদারের অনুমতি ছাড় তিনি কিছুই করবেন না। আমাদের সম্বন্ধে 
তার এই ভাল ধারণার কারণ এই যে তিনি জানতেন বে আমর। সব সময় সত্য কথ 
বলি, আর তার কাছে কিছুই চাই না, আর কারু অনিষ্ট কামন। করি না। আর সব 
চেয়ে বড় কথ! এই যে তিনি নকলের মুখেই আমাদের লপোসাইটির সততার প্রশংলা 
শুনতে পান। রাজা তারপর ফাদারকে গির্জ আর বাড়ি বানাবার জন্ত আর একটি 

জমি দেন। এই জমিটা আগেরটার চেয়ে নিরাপদ, কারণ আগেরট! একজন পাঠানের 
দখলে ছিল । এ ছাড়! তিনি মন্ুর আর কারিগর পাঠিয়েও সাহায্য করেছিলেন । 
পোতুগীজদের মামল। তিনি ফাদারদের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফাদারদের সঙ্গে 
তিনি একাস্তে কথা বলতেন ; অন্তদের সাথে তিনি খোলা জায়গায় কলের লঙ্গে 
এক সাথে কথা বলতেন । 

৮. মে (১৫৯৯ থ্রীষ্টাব্বের ) মাসে ফাদার দোঁমিনিক লোনা গোলিন ( উগোলিম, 
হুগলি ) যাত্রা! করেন। পথে ডাকাতর]। তীর ছুড়ে তাদের জাহাজকে আক্রমণ করে, 
তবে ঈশ্বরের কপায় তিনি বেঁচে যান। রাজার কাছ থেকে তিনি বিদায় গ্রহণ ন| 
করেই ফিরে গিয়েছিলেন বলে রাজার মনে ভয় ছিল যে তিনি হয়তে। ফিরবেন ন1। 
তাই যখন তিনি ফিরে এলেন রাজ! খুব খুশি হন আর ফারারের সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে 
ইচ্ছা করেন। পাঠানদের বিরুদ্ধে পোতৃগিজদের যে নালিশ ছিল তা ফাদার রাজার 
অনুমতি নিয়ে তাকে বলেন। চাদ্দেকানের পাঠানরা পোতৃগিজদের দেখতে পারতো 
না আর তাদের সঙ্গে হুর্বযবহার করতো! । ফাদার রাজাকে এই সব কথা! আর অন্ত 
জরুরী কথ বললেন। রাঞ্জ তাকে বললেন যে তিনি ফাদারের বন্ধুত্ব এই জন্যই চান 
যে তার পরামর্শ মত তিনি যাতে এই সব দোষ নিবারণ করতে পারেন । আর রাজ। 
সত্যই তাই করতেন। 

৯, এপ্রিল (১৫৯৯ খ্রীঃ ) মাসে আমি কাটাত্রে [ 081810, কাটরাবো। ] 
যাই। এট! মনোন্দোলিন (ঈশ। খান ) রাজার রাঁজতে। এখানে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার 
কর] যায় কিন! দেখতে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে সবাই মুসলমান । তাছাড়া এখানে 
ব্যবসার জন্ত আকবরের রাজত্বে আগ্রা আর লাহোরে প্রায়ই যায় । এর! বেশ চালাক 
আর খুব নিজেদের বিদ্যা জাহির করতে চায়। শ্বকবার অনেক লোকের মাঝখানে 
এদের সঙ্গে আমার খ্রীষ্টান নিয়ম আর আচরণ নিয়ে আলোচনা হয়। এদের মধ্যে 
একজন বড়াই করে বলে যে হিন্দুদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে পুরাঁনো | মে ভেবেছিল 
যে এই এক তর্কেই সে আমাকে হারিয়ে দেবে। আমি বললাম যে তার কথা ভুল, 
আঁর আমাদের ধর্মই বেশি প্রাচীন, কারণ আদম আর ঈভ ধার! মনুষ্য জাতির আদি 
তারাও ঠিক এই ধর্মেই চলতেন যা আমর! মানি । আর সেই সুযোগে আমি বুক অব 
উইজভমে [9০০ ০1 /15001 ] যুতি পুজার বিষয়ে যা লেখা আছে তাও ম্পষ্ 
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বুঝিয়ে দিলাম । আমার জবাব শুনে তারা একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল, আর বুঝতে 
পারল যে আর কোন কথ] বল। নিরর্থক । পৃথিবীতে লোকে এতে৷ অবুঝ হয়, এটা 
একটা আশ্চর্য ব্যাপার | হেরে গিয়েও, আর আমার্দের ধর্ম যে সত্য আর ভালে। তা 
মেনে নিয়েও তার! নিজেদের ধর্মকে আকড়ে থেকে খুশি থাকে । 

১*. “অক্টোবর (১৫৯৯ খ্রীঃ) মাসে ফাদার ডোমিনিক সোস1 আমাকে লেখেন যে 
রাজার সঙ্গে সব ব্যবস্থা পাক কবে নেবার জন্ত আমাকে চার্দেকান যেতেই হবে । একটা 
স্থযোগ পাওয়া গেছে; তার পুরে। উপযোগ করে ন। নিলে পরে আবার অন্গুবিধ! হতে 
পারে। ইওিয়। থেকে আগন্তক ফাদদারদের বাসস্থানের জন্য ব্যবস্থা করতে আমি দিয়াঙজার 
জন্ত তখন রওন] হচ্ছিলাম। তবু ছুটে! কাজেরই সময় পাঁব ভেবে আমি চাদেকান রওন! 
হলাম। ছ মাস পরে আবার দেখা হওয়াতে আমরণ যে কি খুশি হয়েছিলাম তা আমি 
আপনাদের বোঝাতে পারব না । রাজা আমর আসাতে কত খুশি হয়েছেন, আর তিনি 
আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান এই কথা জানাবার জন্য আমর পেৌছবা মাত্রই তার 
প্রধান ব্রাঙ্ষণকে (81901105819 ) আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন । পরদিন আমি ফাদার 

সোপাকে সঙ্গে নিয়ে দেখ। করতে গেলাম । তিনি আমাদের সঙ্গে একাস্তে অনেক কথা 
বললেন । আর তারপর বলতে আরম্ভ করলেন যে তাদের ধর্ষ আর আমাদের ধর্ম এক। 

তিনি ফাদার দোমিনিক সোসার কাছে আমাদের ধর্মের বিধানগুলি শুনেছেন, আর 
তার মনে হয় যে এগুলি তার ধর্মের মতই । তাতে আমি জবাব দিলাম যে এ কথা হতেই 
পারেনা, কারণ ছুই ধর্মে আকাশ পাতাল তফাত । তিনি তখন ফারদদারকে দেশী ভাষায় 
বিধানগুলি ( ০0087)910070)61108 ) বলতে বললেন । ফার্দার বলতে আরস্ভ করলে 
আমি রাজাকে প্রথম বিধানেই ধরলাম যে আমাদের ধর্মে এক ঈশ্বরের উপাসন। করার 
কথ! আছে, আর ওঁরা অনেক দেবতার পৃজ| করেন। রাজ] বললেন যে সত্য ঈশ্বর 
একই, আর অন্তর! হলেন ঈশ্বরের পরিবার পরিজন, আমার্দের যেমন সেপ্টর।| আমি 
বললাম যে আমর! সেপ্টদ্বের ভক্তি ও (৪৫076) করি না, আর তাদের পূজাও দিই না, 
আর হিন্দুর। কোন প্রভেদ না৷ করে সবাইকে পৃজ1 করে । এই থেকেই প্রমাণ হয় ষে 
তার! অনেক দেবতাকে মানে । আর এই বিশ্বাস আমাদের ধর্মের একেবারেই বিপরীত। 
আমার কথ শুনে রাজ ঘাবড়ে গিয়ে কথা ঘুরিয়ে দিলেন । 

আমি তার ছেলে অর্থাৎ রাজপুত্রকে ডাকতে বললাম । ( লোকের। ) তাকে ডেকে 
নিয়ে এলো | বছর বারোর ছেলে ; খুব বুদ্ধিমান দেখতে । তাকে তার বাপের সামনে 
অনেক প্রশংদা করার পর আমি রাজাকে বললাম যে আমাদের সনদে যেন তার ছেলে 
দস্তখত করে। আমরা যে ভার বাপকে অঙ্থরোধ করে এই সনদ লাভ করেছি তা ছেলে 
রাজত্ব পেলে তাকে দেখাব। রাজা আমাদের কথা শুনে খুশি হলেন, আর ছেলেকে সই 
করতে বললেন। দে তখন ত্রান করে ফেলেছিল, আর ওদের ধর্মে তখন এই কাজ 
করতে নেই। তবুও সে খুশি হয়ে সই করতে রাজি ইল। (ছ্থানীয়) পোতু'গীজদের মতে 
কাজট। এই ভাবে করাতে আমর! আমাদের জমির ও গির্জার সম্পত্তি পাকাপাকি 
ভাবে পাব। আমি পুরে! মাস চাদদেকান ছিলাম, আর রাজ। আমার প্রতি সব সময়ই 
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সদয় থাকতেন। ফাদার দোমিনিক সোমাকেও তিনি এখনও তেমনিই সম্মান করেন। 
সম্প্রতি ফাদারের চিঠি থেকে জানতে পেরেছি যে ফাদার একদিন তার লঙ্গে দেখা 
করতে চেয়েছিলেন। তিনি সেদিন সময় দিতে পারেন নি। তবে পরদিন তিনি গির্জাতে 
এসে বলেছিলেন যে অন্য কাজের জন্য সেদিন সময় দিতে না পারার জন্ত তিনি 
দুঃখিত । 

১১ চাদেকান থেকে ফেরার পর আমাকে অনেক খাটতে হয়েছিল, আর কয়েকবার 
আধি ডাকাতদের মুখেও পড়েছিলাম ; তবে ঈশ্বরের কৃপায় বেঁচে গেছি । তারপর দশ- 
দিন যদিও আমি ঘুমানে। ছাড়া কিছুই করিনি, তবু অস্থস্থ বোধ করতে আরম্ভ করে- 
ছিলাম। দিরিপুরে ফেরবার পর আমি ফাদার মেলচিওর ফোনসেকা [116101)101 
ঢ01980%. ] আর ফাদার এনভু, বোভেসের [ 40016 9০%95 ] কাছ থেকে চিঠি 

পাই। তারা দ্িয়াঙ্গা পৌছে গিয়েছিলেন । আমি সেখানে যাবার জন্ত রওনা হচ্ছিলাম 
এমন সময় আমি এক কঠিন ও কষ্টকর রোগে পড়ি । তখন লোকে আমার জীবনের 
আঁশ প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। খবর পেয়ে তারা আমার কাছে ছুটে আসেন । তাদের 

সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি এতে1 ভাল বোধ করেছিলাম যে আমি তখনই তাদের সঙ্গে 
আমাদের এই দিয়াঙ্জার বাসাতে চলে আসি । এক মাস আমার শরীর খুব ভাল ছিল 
না। কখনও ব। জ্বর ছেড়ে যেত, আর পরে কিছু দিন ছেড়ে ছেড়ে আবার আসত ! 
এখন মনে হয় আমি ভাল আছি, তবে এখন আমার স্বাস্থ্য বৃদ্ধদের মত, শরীরে পুরে! 
জোর কখনই পাই না । আমর] যখন দিয়াঙ্গাতে আসি তখন মানোয়েল ছ্য মাতোনস 
[ 1210061 ৫5 118109 ] আর অন্থয পোর্তৃগীজরা আরাকানের রাজার কাছে যাবার 

জন্ত তৈরি হচ্ছে। সেই রাজা তখন পেগ আক্রমণ করে ফিরেছেন | চাটিগাও [0:1780- 
8৪1 ] বন্দর তার রাজত্বের মধ্যে হলেও তিনি এই বন্দর প্রায় পোতু গীজদের দিয়ে 
দিয়েছেন । আমাদের সব কাজ কারবার রাজার সঙ্গে ঠিক করে নেবার জন্য তারা 
আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলল । আমার শরীর খারাপ থাকার দরুণ আমি জেরোম 
মন্তীরে। [1910105 71011061109] নামে একজন সন্ত্রস্ত ব্যক্তিকে অস্থরোধ করি ষে তিনি 
যেন এই কাজটা করে দেন। তিনি রাজার বন্ধু, আর ত! ছাড়। আমাদের সোপাইটিকে 
শ্রদ্ধা করেন। তিনি কাজট! করতে রাজি হন। আমিও রাজাকে একটা চিঠি লিখে 
দিই। আমার চিঠি পেয়ে, আর জেরোম মস্তীরে। ও অন্তান্ত পোতু'গীজদের কাছে 
আমার্দের কথ শুনে রাজা খুব খুশি হ'ন, আর আমাদের এই কথা লিখে পাঠান : 

১২, “জেনুইট সোসাইটির ফাদারদের উদ্দেশে আরাকান, তিপারা, চাকোয়া 
[০10800119] ও বাঙ্গাল রাজ্যের রাজা ও পেগু প্রভৃতি রাঁজ্যের মালিকের পত্র। 
আপনাদের চিঠি পেয়ে খুব সুখী হয়েছি । চিঠিতে ঈশ্বরেরর প্রতি আপনাদের ভক্তিভাব 
দেখে, আর মানোয়েল গা মাতোস ও জোরোম মস্তীরে। আপনাদের গুণাবলী সম্বন্ধে 
যে সব কথ! আমাকে বলেছেন তাতে আমি বিশেষ সন্তষ্ট হয়েছি। পোতু'গীজদের কাজ 
কারবার এখানে গির্জা বানাবার বন্দোবস্ত ও যার! স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টান হতে চান তাঁদের 
ধর্মাস্তর করণের ব্যাপার ইত্যাদি নিয়ে সব কথাবার্ত। ঠিক করে ফেলার জন্ক আপনার। 



জেন্ুইট মিশনারিদের চিঠি ১৪৫ 

যর্দি এখানে আসেন তাহলে আমি বিশেষ সখী হব। আমি এর জন্য অর্থ ও অন্ত 
সাহায্যও করব। আরাকানের রাজার সীল অন্থ্যায়ী ।” 

১৩. তিনি তখনই গির্জা আর খ্রীষ্টান অধিবাসীদের বাড়ি বানাবার জন্য একটি 
উপযুক্ত জমি পরিষ্কার করবার আদেশ দিলেন। ধার। এই সব ব্যাপারে অভিজ্ঞ তার। 
বললেন যে' এই সনদের জন্য রাজা আমাদের চাটগ। বন্দরে আর আরাকান শহরে 
আমাদের য1 কিছু প্রয়োজন তা দিতে বাধ্য । তাই আমি ফাদার এনড্ু, বোভেসের 
সঙ্গে ঠিক করলাম যে আমি তখনই সেখানে গিয়ে সব কিছু দেখে শুনে, আর ঈশ্বরের 
যা কিছু প্রিয় তার ব্যবস্থা করে ফিরে আনব । 

১৪. দিয়াঙ্গার বাসাতে নেমেই ফাদার মেলচিওর ফনসেক1 আপনাদের আজ্ঞা 
মত চাদ্দেকান যাত্র! করলেন। মেখানকার পোতুগীজর1 অনেকদিন থেকে চাইছিলেন 
যে ফাদ্াররা ওখানে আসেন। তাছাড়া ওখানকার পোতুগিঞজ আর নব-খীষ্টানরা 
বছদদিন প্রায়শ্চিত্ত করেননি । তাই তার] ফাদারকে রাজার সঙ্গে দেখ: করতে বললেন। 
রাজা তাকে নিয়লিখিত সনদ দেন £ 

১৫, “আমি বাকালার রাজা, যে পব ফাদারর। সম্প্রতি বাঙ্গালায় এসেছেন তাদের 
এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের আমার রাজ্যে গির্জা! বানাবার অন্থমতি দিচ্ছি। তার! 
সত্যধর্ম প্রচার করতে পারবেন, আর যার। শ্বেচ্ছায় খ্রীষ্টান হতে চায়, তাদের খ্রীষ্টান 
বানাতে পারবেন। ধর্মাস্তরিত হলে তাদের সম্পতি বাজেয়াপ্ত কর হবে না। আমি 
বরং তাদের উপর বর্বদা সদয় থাকব। আর আমার রাজ্যে যে সব সর্দার আর সামস্তর। 
আছেন, তাঁরাও এই সব গ্রীষ্টানদের প্রতি সদয় থাকবেন । কেউ যদি অন্তথ! করে তবে 
কাদারর! নালিশ করলেই আমি তাকে শান্তি দেব” 

১৬. “ফাদার মেলচিওর ফনস্কোর এক চিঠিতে জানলাম যে টাদেকানের রাজা 
তার খুব আদর যত্ব করছেন। আর তার আদগাতে ওখানকার অধিষাসীর! খুব থুশি 
হয়েছে। ওখানকার অবস্থা বেশ ভালই। বাড়ি প্রায় ছাদ অবধি তৈরি হয়ে গেছে। 
গির্জা বাড়ি শুরা সবকধনিসনের ফীস্টের আগে ঠতরি করে ফেলতে চান যাতে 
সেধিনকার মাস (14855) ওখানেই অনুষ্ঠিত হতে পারে । আপনাদের আজ্ঞা মত আমি 
এই গির্জাটিকে যীশুর মহাপবিভ্র নামে উৎসর্গ করব। এই নামে এট। বাংলার প্রথম 
গির্জা হবে। এখন শুধু আপনার কাছে প্রার্থনা যে উৎসবার্দি পালন করবার জন্প 
কিছু সাহায্যকারী পাঠিয়ে দিন, যাতে ঈশ্বরের কাজ ভাল ভাবে সার। প্রদেশের মধ্যে 
চলে, আর ঈশ্বরের মহিমা সমুন্নত হয় ।*__এই অবধি ফাদার ফারনান্দেজের চিঠি। 

১৭. ফনসেক চাদেকান থেকে ২*শে জানুয়ারী, ১৬** সালে জানিয়েছেন £ 
“চাটগ। থেকে রওন। হবার আগে আমি আপনাদের তখন অবধি ঘা কিছু ঘটনা 

আমার মনে ছিল সব জানিয়েছিলাষ । এর পর আমি চাদেকানের নব ঘটনার কথ। 
লিখব। এখন এখানে আমি আর ফাদার দোমিনিক সোস। আছি। আমর! বাংলার 
খিশন সব্বন্ধে বেশ সম্ভষ্ট আছি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের শ্রম সফল হবে। এখনই তার 

কিছু আভান দেখা ষাচ্ছে। আশাকরি এটা আপনি সুখবর বলে মনে করবেন। 
১৩ 



১৪৬ বিদেঈ পর্যটকদের লেখা বাঙালার কথা 

১৮, আমি চাটিগ'। থেকে রওন! হই নভেম্বর মালে । পথে কিছু ঘুরে আমি বাঁকালা 
হয়ে আসি। ওখানকার পোতৃ“গীজর]1 ছুবছরের উপর কোন যাজকের লাহায্য পায়নি। 
তাই তার! আমাকে ওখানে যেতে বলেছিল। ফাদার ফ্রান্সিস ফারনান্দেজ আমাকে 
এখানে না এসে আরাকান যেতে বলেছিলেন কিন্ত স্বাস্থ্য খারাপ থাকাতে আমি যেতে 
পারি নি। মনে হয় এটা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে, কারণ এই ম্থযোগে আমি বাকালাতে 
একট] বাসা বানাতে আরম্ভ করি। আমি পেৌছব! মাত্রই সেখানকার রাজা আমাকে 
ডেকে পাঠান। রাজা আট বৎসরের বালক মাত্র ; কিন্ত বয়সের তুলনায় অনেক বেশি 
বুদ্ধিমান। আমি গব পোতু'গীজদের নিয়ে রাজার কাছে যাই-__তার। লব খুশি হয়েই 
আমার সঙ্গে গিয়েছিল । প্রাসাদে পৌছবামাজজই রাজ! পোক পাঠিয়ে ছুবার খবর দেন 
যে তিনি আর সভাসদর] কেল্লাগুলির অধিপতিদের" সঙ্গে আমার জদ্য একটি বড় 
বাড়িতে অপেক্ষা করছেন। আমি পৌছতেই সকলে উঠে দ্রাড়ালেন। রাজার পাশে 
প্রধান জাঁয়গাটিতে এই গরীব ফাদার আর অন্ত পোতুগীজদের জন্য একটি বড় কার্পেট 

, বিছানে। ছিল । ধথ! বিহিত নমস্কার বিনিময়ের পর রাজ! আমাকে জিজ্ঞান1! করলেন 
আমি কোথায় যাচ্ছি । আমি বললাম যে আমি চাদ্দেকানের রাজার কাছে যাচ্ছি। 
শুনেছি তিনিই এই বাকালার রাজার শ্বশুর হবেন । তবে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি 
তার রাজ্যে এসে পড়েছি, তখন আমি তাকে সম্মান দেখাতে চাই আর অনুরোধ করতে 

' চাই যে তিনি যেন তার রাজত্বে ফাদ্দারদ্বের আমন্ত্রণ করেন ও তাদের তার রাজত্বে গির্জ! 
বানাবার আর একমাঘ ঈশ্বরের জ্ঞান প্রচারের অনুমতি দেন। তিনি খুব খুশি হয়ে 
আমার কথ! মেনে নিলেন, এমনকি এ বিষয়ে খুব আগ্রহ দেখালেন। আমাদের বিষয়ে 
শুনে আমাদের সম্বন্ধে গর ভাল ধারণা হয়েছে। এরপরে আমি পোতুগীজদের প্রয়ো" 
জনের দিকে নজর দিলাম । অনেকের কনফেশন শুনলাম, তার্দের পবিজ্র ইউকেরিস্ট 

হ্যাক্রামেণ্ট দিলাম, আর কিছু লোককে ব্যাপটাইজ করলাম । তারপর আমি আবার 
যাত্রা আরভ্ভ করলাম। পোতুগীজরা! অবশ্ত আমাকে ছাড়তে চাইছিলনা। তার! 
বলছিল যে আমি যেন ওখানেই থেকে যাই । আমি ওদের এই বলে শান্ত করলাম যে 
ফাঁদার ফ্রানসিস্ ফারনানদেজ লেপ্টের [1.০01] সময় ওখানে আদবেন, আর এই বছরের 
শেষে আপনি ওষের ধর্মজীবনের জন্য কিছু ফাদারকে পাঠিয়ে দেবেন। 

১৯. *বাকাল! থেকে চাদেকানের পথ খুব স্মন্দর। সমস্ত পথে মিষ্ট জলে ভি গভীর 
নদী । এক দিকে গভীর জঙল | মধ্যে মধ্যে খালি জায়গ]| সেখানে গরু চড়ছে। অন্য 
দিকে যতদূর দেখা যায় ধানে ভতি খেত । আমর! নদাগুলিতে নৌক করে যাচ্ছিলাম । 
ছুপাশেই গভীর জঙ্গল হূর্ধের কিরণ তা ভেদ করতে পারে না। গাঁছের ডাল থেকে 
অজশ্র মৌমাছির চাক ঝুলছে, আর কোথাও বা খীরের। এক ভাল থেকে আর এক 
ভালে লাফাচ্ছে। কোথাও কোথাও আখের খেত। তবে বাঘ আর মান্য থেকে! 
কুমীরও আছে ।” 

১ ২৯, আমি চাদেকান পৌছই ২*শে নভেম্বর ১৫৯৯ সালে । ফাদার দোষিনিক 
সোসা ও অন্ত পোতু'গীরা সানন্দে আমাকে অভার্থনা করলেন। তাঁছের, বেশি আনন্দের 



জেকুইট মিশনারিদের চিঠি ১৪৭ 

কারণ এই যে আমার আমাটা ছিল অগ্রত্যাশিত। তার! ভেবেছিলেন যে আমি আরা” 
কান চলে গেছি। পরদিন আমি রাজার সজে দেখা করতে গেলাম। তার অন্ত আমি 
কিছু বিরিঙ্গী লেবু এনেছিলাম । পেয়ে তিনি খুব খুশি হুলেন। তিনি আমাকে সাদর 
অভ্যর্থনা করলেন। আমার উপহার পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন, কারণ এই ফল 
এদেশে পাওয়া যায় না। তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, আর কয়েকবার সেটি 
উচ্চারণ করলেন। তিনি যে আমার নাম মনে করে রাখতে চান, তার এই ন্েহ দেখে 
আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম । তিনি আমাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন। আমর! 
গেলেই উনি দাড়িয়ে উঠে আমাদের সম্রদ্ধ নমস্কার করেন। যখন আমর চলে আসি 
তখনও উনি তাই করেন। আমাদের তিনি এত শ্রদ্ধা করেন, তার কারণ মনে হয় 
এই যে তিনি আমাদের ব্রদ্ষচর্যের কথা লোক মুখে শুনে থাকেন। আর ব্রদ্ষচর্যকে 
এদেশে পরম শ্রন্ধা কর! হয়। তাঁর কাছে আমরা আমাদের বাপার কাছে খানিকটা 
জমি চাইলাম, যাতে নব দীক্ষিতেরা গির্জার কাছাকাছি থাকতে পারে । তিনি সহজেই 
এই কথা মঞ্জুর করলেন, এবং আমাদের জমির নদ দিলেন, আর হুকুম দিলেন যে 
ওখানে যে সব হিন্দুরা থাকে তার! রাজাকে যে কর দেয় তা যেন এখন থেকে 
ফাদারদের দেয়। ফাদার ফানসিস ফারনান্দেজের কাছে শুনেছিলাম ষে আপনার ইচ্ছা! 
যে বাংলার প্রথম গির্জা যেন যীশুর মহাপবিভ্র নামে উৎসর্গ কর! হয়, তাই আমরা 
গির্জ! বাড়িকে প্রাণপণে চেষ্টা করে সেইদিনই (১ল! জানুয়ারী, যীশুর সুন্নতের দিন। ) 
শেব করেছিলাম। 

২১. গির্জা বাড়িটি তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয়েছিল বলে, আর অর্থাভাবের 

জন্য যতট। চেয়েছিলাম তেমন হয়নি, তাহলেও এতে জায়গা আছে অনেক আর দেখতেও 
€ মোটামুটি) হুন্র। আর আমরা একে নান! রকম দামী পর্দা দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে 

ছিলাম । এই কাজে পোতুগীজর৷ আমার্দের অনেক সাহায্য করেছিল। সত্য বলতে 

কি, এর আমার্দের খুব ভালবাসে, আর বলে যে আমাদের এখানে আম! ওদের পক্ষে 

একট! আশীর্বাদ । আমাধ্জের অধিকার অন্থসারে আমর] জুবিলি বছর আরম করি। 

[ ১৬০০ খ্রষ্টাব্ব জুবিলি (18011৩৫) বছর ছিল ]। যত লোককে পারি প্রায়শ্চিভ আর 

ইউকেরিস্ট উপাপন। করাই | যথা সম্ভব, বিধি অন্সারে আমরা এই উত্মব পালন 

করেছিলাম । তার কারণ একতো এট? বাঙ্গালায় প্রথম (ভুবিলি) উতৎ্নব, আর তাছাড়। 

এই দেখে ধর্মহীনরাও ( 99890 হিন্দু) বুঝবে যে তার কি ছূর্দশায় রয়েছে। 

২২, আগের দিন পন্ধ্যে বেলা আর উত্সবের দিন সকালে, আমর! চারিদিকে 

বাতি দিয়েছিলাম আর কামানের আওয়াজ করেছিলাম । সেন্ট টমাসের উৎ্মবের দিন 

সন্ধ্যে বেলা, থে দিন আমরা গ্রথম গোরস্থানে ক্রস লাগাই সেদিনও এমনিই করেছিলাম 

রাজ! খবর পাঠিয়েছিলেন যে আমরা যেন নতুন জমিতে তার আগে প্রবেশ না করি, 

কারণ তিনি চাইছিলেন যে তিনি নিজে এসে আমাদের জমির মালিকান দান করবেন । 

উৎসবের দিন সন্ধ্যে বেলা তিনি নিজের বাড়ির সব ভদ্রলোকদের নিয়ে শ্রীষ্টানদের 

বনতিতে এলেন । এটা জঙলপথে চার ঘণ্টার পথ। এসেই তিনি ফাদাররা কোথায় 



৩১৪৮ বিদেশী প্ধটকদের জেখায় বাঙ্গালার কথ। 

আছেন, জিজ্ঞাসা করলেন | ফাদারর! গির্জাঘর সাজাচ্ছেন শুনে তিনি তখনই সেখানে 
চলে এলেন । তিনি নৌকা থেকে নামতেই আমরা গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলাম । 
তিনি আমাদের সঙ্গে দেখ! হওয়াতে খুব খুশি হলেন । আর ভভ্্রতার খাতিরে আমরা 
যেমন সামনে পথ দেখিয়ে চললাম তিনিও আমাদের পিছু পিছু গির্জাতে এলেন | 
গির্জাতে তিনি খুব শ্রদ্ধা সহকারে আর জুতা খুলে ঢুকলেন, আর মাছুরের এক পাসে 
বসলেন। চেয়ারে বা কার্পেটে বসতে কিছুতেই রাজি হলেন না। বেদীতে য। কিছু 
হচ্ছিল তিনি তার সব কিছুর অর্থ জিজ্ঞাসা করছিলেন । এই স্থঅবসর পেয়ে আমরা 
তাই ঈশ্বরের চর্চ। করলাম । তিনি তার দাড়িতে হাত দিয়ে শপথ করলেন যে তিনি এমন 
একটি গির্জা বানাবেন যা বাংল! দেশে যত গির্জা তৈরি হবে তার চেয়ে স্থন্দর হবে । 
দেখা যাক তিনি তার প্রতিজ্ঞা পালন করেন কিনা পরদিন, রাজপুজ্জ গির্জা আর তার 
সাজসজ্জ|৷ দেখতে এলেন, আর দেখে তিনি তার পিতার মতই খুশি হলেন। বলতে 
ভূলে গেছি যে গর পিতার চলে যাবার পর তিনি বাড়িটি দেখতে চেয়েছিলেন । সিড়ি 
দিয়ে ওঠবার সময়, তার অঙ্থরোধে আমরা আগে আগে চলি, আর তিনি আমাদের 

পিছনে চলেন । বিদায় নেবার সময় তিনি পোতুগীজ যার! ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে 
বললেন, “তোমরা আর কি চাও ? আমি তো। আগেই পাদরী হয়ে গেছি” | এই প্রেম- 
পূর্ণ কথায় আমরা সকলেই আশ্চ্যান্থিত হয়ে যাই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে 
কাজ যেমন আরস্ত হয়েছে, পরিণামেও তাই হবে। ষোল দিন ধরে রোজ সব বয়সের 
আর সব অবস্থার অসংখ্য লোক গির্জা দেখতে এসেছিল। এখানকার হাজার হাজার 
হিন্দুদের (72890 ) মধ্যে হয়তো! একজনও বাদ যায় নি। কাছে এসে সব জিনিস 
পরীক্ষা করে দেখবার সময় তার1 বলছিল, *্যার। এসব করে তার? মানুষ নয় দেবতা” । 
কেউ ফেউ বলছিল, “প্রভু, তুমিই একমাত্র ঈশ্বর”। অনেকে আবার রোগ ভাল হয়ে 
যাবার জন্ত প্রার্থনা! করছিল । কেউ হাটু গেড়ে বসে, আর কেউ ব] দণ্ডবং হয়ে তাদের 
অজান। ঈশ্বরের কাছে পূজা আর ভক্তি জানাচ্ছিল। তার কাছে এই প্রার্থন! যে তিনি 
এদের সামনে প্রকট হয়ে নিজেকে চিনিয়ে দিন। আমরণ কিছু লোককে পরে বাঞ্ডিস্ম 
দেবে বলে ধর্মশিক্ষা। দিচ্ছি । শীদ্রই আমর একট] হাসপাতাল বানাব যাতে, ঈশ্বরের 
ইচ্ছায়, এই ফাদে তাদের খ্রীষ্টের কাছে আনতে পারি। সোসাইটির জন্ত আমাদের 
বাড়িটি বেশ উপযুক্ত, আর হট্টগোল থেকে দূরে | সমন্ত জমিটা পঁচিশ ফুট দেওয়াল 
দিয়ে ঘেরা । এট] বানাতে আমাদের বেশ খরচ হয়েছে। ইত্ডিয়াতে এই রকম অন্ত 
জমির চেয়ে এই জমিটা শুধু বেশি হুন্দরই নয়, এখানে ধর্মজীবনের জন্য আরও কিছু 
সুবিধা আছে। যে সব ফাদারদের আপনারা এখানে পাঠাবেন বলে আমরা আশ! 
করি তারা এই লব স্থবিধা ভোগ করবেন। আমর! প্রার্থনাতে মগ্ন থাকি, আর লর্বদ। 
নিজেদের দোষগুলি নিয়ে চিন্তা করি, যাতে ঈশ্বর আমাদের এই মিশনের উপযুক্ত করে 
গড়ে তোলেন। এই কথাই 'আমি আপনাদের লিখতে চেয়েছিলাম। আপনাদের প্রার্থন। 
ধার ত্]াগের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করে শেষ করছি। চাদদেকান, ফেব্রুয়ারী, ১৬৯ 
সাজের ক্যাজেন্ডলের [ 0915505 ] ১৩ দিন আগে। 

[ সসাপ্ত] 



বানিয্ের [ চ:50০০18 9৩10161] 

বানিয়ের ২৫ বা ১৬শে সেপ্টেম্বর,১৬২* খ্রীষ্টাবে ফরাসী দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫২ 
শ্ীষ্টান্ধে তিনি ডাক্তারী পাস করেন। তার চার বছর পরে তিনি গ্রাচ্য দেশের উদ্দেশে 
যাত্রা আরম্ভ করেন, ও ১৬৫৯ সালে ভারতবর্ষে এসে পৌছান । সুুরাত বন্দরে নেমে 
তিনি যখন আমেদাবাঁদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছেন তখন তার সঙ্গে দারা-শুকোর দেখা 
হয়। দারা তখন অজমেরের কাছে দেওরার যুদ্ধে (১২-১৩ মার্চ, ১৬৫৯) আওরেঙ্গজেবের 

কাছে পরাজিত হয়ে পালাচ্ছেন। বাণিয়ের ষে ডাক্তার এই কথা জানতে পেরে দারা 
তাঁকে জোর করে নিজের সঙ্গে নিয়ে যান। পরে দার! সিদ্ধের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য 
হলে বানিয়ের কোন রকমে দিল্লী পৌছতে সমর্থ হন। তারপর চার বছর মনে হয় 
তিনি দিললীতেই ছিলেন। ১৬৬৪র পর বানিয়ের ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে 
বেড়ান। দুবার তিনি বাঙ্গাল! দেশে আসেন, তবে তার মধো একটি যাত্রার তারিখই 
জান। আছে। ১৬৬৫ সালে ডিসেম্বর মাসে ফরাসী জহরী তাভেনিয়েরের, সঙ্গে তিনি 
বাঙ্গাল! দেশের দ্বিকে যাত্রা করেন । রাজমহল অবধি চুজনে এক সঙ্গেই ছিলেন । তার- 

পর বানিয়ের একলাই কাপিমবাজারের দিকে রওন! হন। বানিয়ের তাভেনিয়েরের নাম 
করেননি । গুর ছুজনে যে একপঙ্গে রাজমহল অবধি এসেছিলেন এ খবর পাওয়। যায় 
তাভেনিয়েরের বৃত্তান্ত থেকে । বানিয়ের বাঙ্গাল! দেশ থেকে দক্ষিণে মসুলিপটম যাত্রা 

করেন, ও ১৬৬৬ সালের জাহুয্ারী মাসে সেখানে পেছন । অর্থাৎ, বানিয়ের এই 

বছরের পৌষ মাপটুকু বাঙ্গানা দেশে ছিলেন । ১৬৬৭ সালে বানিয়ের স্থল পথে দেশে 

ফিরে যান। 
দেশে ফিরে গিয়ে বানিয়ের তীর ভ্রমণ কাহিনী লেখেন । সেই সময় একজন পুস্তক 

প্রকাশক তাঁকে ভারতবর্ষ ও মিশর সম্পর্কে পাঁচটি প্রশ্ন করেন। এই পাচটি প্রশ্নের 

উত্তর বাণিয়ের তার পুস্তকের শেষে দিয়েছেন। চতুর্থ প্রশ্নটি ছিল বাঙ্গাল! দেশের উর্বরতা 

আর সৌন্দর্য সম্পর্কে। বাদিয়ের এই প্রশ্নের যে উত্তর দেন বর্তমান অস্থবাদ শুধু সেই 
উত্তরের । বানিয়েরের মূল পুস্তকের নাম "95915 10 0106 110£1017570086 (1656. 

1668) ১৮৯১ সালে পুস্তকটির ইংরেজি অঙ্গবাদ করেন £৯10171081 00105080161 

১৯১৪ সালে ভিনসেন্ট স্মিথ এই অন্ুবার্দের একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। 

বর্তমান অনুবাদ এই সংস্করণ থেকে করা । 

চতুর্থ গরশ্নে উত্তর, অর্থাৎ বাজাল! দেশের উর্বরতা, সম্পদ ও সৌন্দর্যের বিবরগ। 

যুগে যুগে মিশর দেশকেই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আর উর্বর দেশ বলে বর্ণন! 

করা হয়েছে। আর আধুনিক লেখকরাও বলেন যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের উপর 

পৃথিবী এত সদয় নন । তবে বাঙ্গাল! দেশে ছুবার ভ্রমণ করে আমার এই বিশ্বামই হয়েছে 

যে এই সব প্রশংস| মিশরের চেয়ে বাঙজাল। দেশেরই বেশি প্রাপ্য । বাঙ্গালা দেশে এত 

ধান হয় যে শুধু গ্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেই ময়, দূর দূর দেশেও এখান থেকে ধাঁন সরবরাহ 

করা হয়। গঙ্গ। নদী পথে এই ধান পাঁটনা অবধি নিয়ে যাওয়! হয়, আর সমুদ্র পথে 

অন্ুলিগটম ও করোমগুল উপকূলের অন্তান্ট বন্দরে নিয়ে যাওয়া! হয়। এ ছাড়া, বিদেশে, 



১৫০ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

বিশেষ করে লঙ্ক। দ্বীপে ও মালদিভে ধান পাঠান হয়| বাজাল! দেশে চিনিও তেমনি 
গ্রচুর উৎপন্ন হয় । গোলকুণ্ড! রাজ্য ও কর্ণাটকে যেখানে চিনি বেশি হয়না। সেখানে, ও 
মোক ও বসোরার বন্দর দ্রিয়ে আরব দেশে ও মেমোপোটেমিয়াতেও এখান থেকে 
চিনি রপ্তানি হয়। বন্দর আব্বাসী হয়ে পারশ্তেও চিনি যায় । বাঙ্গাল। দেশের মিষ্টান্ন 'ও 
প্রসিদ্ধ, বিশেষ করে যে সব জায়গায় পোতুগীজদের বসতি সেই সব জায়গার । পোতুঁ 
গীঙরা ভাল মিষ্টাক্স বানায়, আর তাদের ব্যবসার এট1 একট! বড় সামগ্রী । যে সব ফল 
থেকে এর। আচার বানায় তার মধ্যে আছে এক রকম বড় লেবু, য। আমাদের ইয়োরে?- 
পেও পাওয়া যায়, আর ত1 ছাড়া একরকম হ্ৃম্বাহু কন্দ অনেকট! সারসাপারিলার মত 
লম্বা, আম য1 ভারতবর্ষের সর্বত্র পাঁওয়। বায়, আনারস, এক রকম চমৎকার হরিতকি, 
লেবু আর আদা । 

অবস্থা বাঙাল দেশে যে মিশরের মত অত গম হয়ন। তা সত্য । তবে এ কথাটা যদি 
দোষের বলে ধর] হয়, তবে তার জন্ত দায়ী এদেশের অধিবাসীরা, কারণ মিশরের 
লোকেদের তুলনায় এর! ভাত অনেক বেশি খাঁয়, আর রুটি প্রায় খায়ই না। তবুও, 
গম এদেশের প্রয়োজন মত যথেষ্টই হয়, আর তাই দিয়ে বেশ ভাল, গন্তা আর 
সমৃক্র যাত্রায় ব্যবহারের উপযোগী বিদ্ষুট তৈরি হয়। এই বিস্কুট ইয়োরোপীয়দের, অর্থাৎ 
ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পোতুগিজ জাহাজের নাবিকদের জলন্ত সরবরাহ কর! হয়। তিন চার 
রকম সবজি, চাল আর ঘি. অর্থাৎ সাধারণ লোকেদের যা' প্রধান খাছ তা কিনতে 
প্রায় কপর্দকও লাগেন৷। আর এক টাকাতে কুড়িটি ব তারও বেশি ভাল মুরগি 
কিনতে পাওয়। যায় । হাস আর পাতিাসও তেমনি সম্ভ1। আর ত] ছাড় ছাগল আর 
ভেড়াও পাওয়া যায় গ্রচুর। শুয়োর এত সন্তা ধে, যে সব পোতুগিজরণ এদেশের বাসিন্দা 
হয়ে গেছে তার! প্রায় শুয়োরের মাংস খেয়েই থাকে | এই মাংসে সম্তায় হুন মাখিয়ে 
নিয়ে ইংরেজ আর ওলন্দাজরা তাদের জাহাজের জন্য সরবরাহ করে । তাজা বা! নুন 
মাখানে! সব রকমের মাছও এখানে প্রচুর । এক কথায়, বাঙ্গাল! দেশে জীবনধারণের 
জন্ত সব জিনিসেরই প্রাচুর্য । এই প্রীচূর্ষের জন্যই অনেক পোতুল্গীজ, দে। আশলা, আর 
অন্ত যে সব গ্রীষ্টানদের ওলন্দাজর! নিজেদের বসতি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তারা এই 
উর্বর দেশে এনে আশ্রয় নিয়েছে । জেম্ুইট ও অগস্টিনীয় সম্প্রঙ্ায়ের বড় বড় গির্জা 
আছে। তাঁরা একেবারে স্বাধীন আর অবারিত ভাবে নিজেদের ধর্ম চর্চা করতে পায়। 
এর। আমাকে বলেছে ঘে একমাত্র হগলিতেই আট-নয় হাজার খ্রীষ্টান আছে, আর এই 
রাজ্যের অন্তান্ত অংশে গ্রীষ্টানদের সংখ্যা প'চিশ হাজারেরও বেশি । দেশের সমৃদ্ধি আর 
এদেলী মেয়েদের সৌন্দর্য আর নর স্বভাবের জন্য পোতুগীজ, ইংরেজ আর ওলন্াজদের 
মধ্যে একট প্রবাদ প্রচলিত হয়ে গিয়েছে যে বাঙ্গাল দেশে প্রবেশের জগ একশটি পথ 
আছে তবে বেরোবার পথ একটিও নেই। 
'&, 'ষে সব দামী পণ্যের জন্ত বিদেশীরা এ দেশের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাদের কথা বলতে 
গেলে বলতে হয় যে আমি এমন আর কোন দেশ দেখিনি যেখানে এত বিভিন্ন প্রকারের 
এই লব ব্রব্য পাওয়! ধায় । চিনি, যার কখ! আমি আগেই বলেছি, তাকেওদামী পণোর 



বানিয়ের ১৫১ 

মধ্যে ধরা যেতে পারে। এ ছাড়া বাংল! দেশে এত হ্বৃতী আঁর রেশমের কাপড় হয় হে 
এই দেশকে এ ছুই সামগ্রীর গুদামদর বল! যেতে পারে । এই গুদামঘর শুধু হিনুস্থান 
বা মহাখুঘলের সামাজ্যেরই নয়, কাছাকাছি লব দেশের এমন কি ইয়োরোপের প্রয়োজমও 
মেটায়। শুধু ওলন্াজরাই যে বিশাল পরিমাণে নান! রকমের মিহি ও মোট! সাদা 
বা রঙিন কাপড় নান৷ দেশে বিশেষ করে জাপানে আর ইয়োরোপে রপ্তানি করে তাই 
দেখে মাঝে মাঝে আমার আশ্চর্য লাগত। ইংরেজ, পোতুীজ আর এ দেশী বণিকরাও 
এই সব জিনিসের বেশ ব্যবসা করে। ঠিক এই সব কথা রেশম আর নানা রকম 
রেশমী জিনিস সম্বদ্ধেও বলা যায়। বাংল] দেশ থেকে সার] মুঘল সাম্রাজ্যে, বিশেষ 
করে লাহোর আর কাবুলে, আর বিদেশে কত সুতী কাপড় পাঠান হয় তা কয়ন। করাও 
সম্ভব নয়। এখানকার রেশম অবশ্য পারন্য, সিরিয়া, সইদ বা বেইরুটের [ সইদ ও 
বেইরুট লেবাননে ভূমধ্যসাগরের উপর বন্দর ] রেশমের মত অত ভাল নয়, তবে দামে 
অনেক সস্তা । আমি অভিজ্ঞ আর বিশেষজ্ঞ লোকের কাছে শুনেছি যে ভাল ভাবে 
বাছাই করলে আর যত্ব করে তৈরি করলে এখানকার রেশম দিয়েও সুন্দর জিনিস 
বানান যায়। ওলন্দাজর। তাদের কামিমবাজারের রেশমের ফ্যাক্টরীতে সাতশবা আটশ 
দেশী লোককে নিয়োগ করে । ইংরেজ ও অন্য ব্যবসায়ীরাও প্রায় এ রকম সংখ্যক লোক 
নিয়োগ করে। 

বাঙ্গালার্দেশ শোরারও প্রধান বাজার | পাটনা থেকে বহু শোর1 এখানে আমদানি 
হয়। গঙ্গা বয়ে এই জিনিস নিয়ে যাওয়] খুব সহজ। ওলন্দাজ আর ইংরেজর! প্রচুর 
প্রিমাণে শোর। ভারতবর্ষের অন্ত জায়গায় ও ইয়োরোপে রহযানি করে । 

আর এই স্থফল! রাঁজ্যেই সব চেয়ে ভাল জাতের লাক্ষা, আফিম, মোম, সিভেট 
(০1০, গদ্ধগোকুল ), বড় লঙ্কা, আর মানা জাতের ওষধি পাওয়! যায়। আর ঘি 
যাকে আপনার অতি তুচ্ছ বস্ত বলে মনে হতে পারে তাও এদেশে এত বেশি পাওয়া 
যায়, যে রপ্তানি করার পক্ষে অন্থবিধা জনক হলেও জাহাজে করে বু দেশে 
পাঠান হয়। 

অবশ্ত এ কথ মানতেই হুবে যে নতুন লোকের পক্ষে এখানকার আবহাওয়া, 
বিশেষকরে সমূত্রের কাছের অঞ্চলগুলির আবহাগুয়! স্বাস্থ্যকর নয়। ওলন্দাজরা আর 
ইংরেজর] যখন প্রথম এদেশে বাস করতে আরম্ভ করে তখন তাদের মৃত্যুহার অত্যধিক 
হ'ত। বালাসোরে আমি ইংরেজদের দুটো স্থন্দর জাহাজ দেখেছিলাম । ওলন্দাজদের 
সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল বলে জাছাজ ছুটি সেখানে বছর খানেক ছিল । আর তারপর ফেরত 
যাবার সময় দেখা গেল যে তাদের অধিকাংশ নাবিক মরে গেছে বলে ফেরত নিয়ে 
যাবার লোক নেই। ইংরেজ আর ওলন্দাজজ ছু জাতই আজকাল খুব সাবধানে 
থাকে, তাই তাদের স্ৃহ্যুহার কমে গেছে। নাবিকরা যাতে কম পারঞ্চ (মিশ্রিত মদ ) 
থায় দেদ্িকে জাহাজের ক্যাপ্টেনর। নজর রাখেন, আর এ দেশী মেয়েদের কাছে বা 

আরক বা তামাকের দৌঁকানে ঘন ঘন যেতে দেন না1। ভাল জাতের মদ (৬10 ৫৩ 
0£5%5 ০: 080875 &0৫. 01195 11069 ) মিত পরিমাণে খেলে দূষিত বারুর 
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কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । আমি তাই বলি যে সাবধানে থাকলে অসুস্থ হবার 
কোন কারণ নেই | সাবধানী লোকেদের মধ্যে মৃত্যুহার এদেশে অন্ত দেশের তুলনায় 
বেশি হবে ন! | বুলপোঞ্জ (3০816207086) বলে যে পানীয় এদেশে পাওয়া যায় তা 
আরক অর্থাৎ গুড়ের মদ, লেবুর রস, জল আর জায়ফল দিয়ে তৈরি হয়। এই পানীয় 
খেতে বেশ লাগে কিস্ত শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর । 

বাঙ্গাল! দেশের সৌন্দর্য বর্ণন। করবার সময় একটা কথা বল উচিত যে এই দ্নেশে 
রাজমহল থেকে লমুদ্র অবধি প্রায় এক শ লিগ বিস্তৃত স্থানে গঙ্গার ছুধারে পুরাকালে 
অনেক পরিশ্রম করে অজশ্র খাল কাট। হয়েছিল। খাল গুলি মাল নিয়ে যাবার জন্ত, 
আয় জল লরবরাছের জন্ত | ভারতীয়দের বিশ্বাস যে এত ভাল জল পৃথিবীতে আর 
নেই । খালগুলির ছুধারে সারি দিয়ে শহর ব1 গ্রান। -সেঁগুলিতে ধর্মহীনদের (হিন্দুদের) 
বঘতি । আর ধান, আখ, শব্য, তিন চার রকষের তরকারি, সরষে. তেলের ভন্ত তিল, 
আর রেশমের কীটের খাবারের জন্ত দু-তিন ফুট উচু তত গাছের বড় বড় খেত। তবে 
বাঙ্গালার সব চেয়ে চমৎকারী সৌন্দর্য হল গঙ্গার ছুই তীরের মাঝে বিশাল জায়গায় 
অবস্থিত বড় বড় স্বীপ। এগুলি কয়েক জায়গায় ছয় সাত দিনের পথ অস্তর দেখা যাঁয়। 
স্বীপগুলি ছোট বড় নানা রকম, তবে সবগুলিই খুব উর্বর, বনে ঘেরা, তাতে অভন্র 
ফল গাছ, আনারদ আর সবুজ গাছপালায় ঢাক | তাদের মধ্যে দিয়ে যতদূর 
চোখ ধায় হাজার হাজার খাল চলে গিয়েছে । এগুলির ছুপাশে গাছের সারি । দেখে 
মনে হয় যেন ছায়ায় ঘের1 পথ । এই সব দ্বীপের মধ্যে সমুদ্রের কাছকাছি কয়েকটি 
দ্বীপে এখন আর জন বসতি নেই । আরাকানী জলদস্যুদের অত্যাচারে লোকে এখান 
থেকে পালিয়ে গেছে। এই সব অঞ্চল এখন জনশৃদ্। শুধু কিছু হরিণ, বন্ত শুয়োর আর 
মুরগী এখানে থাকে, আর এদের খাবার লোভে বাঘের1 কখনে। কখনে। এক দ্বীপ থেকে 

অন্য ছীপে সীতরে বেড়ায় । গঙ্গার এই সব দ্বীপের মধ্যে যাতায়াতের একমাত্র উপাক্ন 
ছোট ছোট ধাঁড় টানা! নৌক1। এখানে অনেক জায়গায় নৌক থেকে নামা 
বিপজ্জনক । রাত্রে নৌকাকে তীরের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখবার সময় খুব সাবধান 
থাকতে হয় যে নৌক। যেন তীরের থেকে কিছু দৃয়ে থাকে ? কারণ প্রায়ই এমন হয় 
যে কেউ না কেউ বাছের মুখে পড়ে। এই ভীষণ জন্তরা নাকি রাত্রে যখন সবাই 
ঘুমোচ্ছে তখন নৌকায় উঠে পড়ে আর যে কোন একজন লোককে তুলে নিয়ে যায়। 
আদেশের মাবি মাল্ারা বলে যে বাঘের! সাধারণতঃ দলের সবচেয়ে জোয়ান আর 
মোটা লোককেই তুলে নিয়ে যায় । 

এই সব দ্বীপ আর খাড়ির মধ্যে দিয়ে একবার আমি নয় দিন নৌকা! করে পিপলি 
( পিপলি উড়িষ্যার সমুদ্্ুতীরে সথবর্ণরেখার মোহান! থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে একটি 
প্রতিগ্ধ বন্দর ছিল ।) থেকে হুগলি গিয়েছিলাম | সেই কাহিনী এখানে বাদ দেওয়া 
উচিত হবে না, কারণ এই যাত্রার মধ্যে এমন একদিনও হয়নি যে আমাদের কোন 
ভুর্ঘটস] বা আযাডভেধ্ার না হয়ে থাকে । আমাদের সাত্দাড়ের নৌকাতে করে পিপলির 
মী থেকে বেরিয়ে আমর তখন সমৃন্র তীর বরাবর এই জব দ্বীপ আর খাড়িয় দিকে 
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তিন চার লিগ এগিয়েছি তখন দেখি সমুজ্র রুই মাছের মত এক রকম মাছে ঢেকে 
গেছে আর তাদের পিছনে এক গার শুগ্তক ( 0011513109 ) তাড়া করেছে । আমি 
ধলাড়ীর্দের সেই দিকে যেতে বললাম । গিয়ে দেখলাম মাছগুলি পাশের দিকে পড়ে ভাসছে ; 
মনে হয় যেন মরে গিয়েছে। কতকগুলি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, আর কিছু 
এমনভাবে নড়া চড়! করছে যে মনে হয় তার] হত চেতন হয়ে গিয়েছে । আমর] খালি 
হাতেই চবিবশট] মাছ ধরলাম। দেখলাম যে তার্দের মুখ থেকে রুই মাছর পটকার 
মত কিছু বাইরে বেরিয়ে আছে । আর সেগুলির শেষাংশ লাল । সহজেই বুঝলাম যে 
এ পটকার জন্যই মাছগুলি ডুবে যাচ্ছেন! । কিন্ত কেন যে পটকাগুলি বেরিয়ে আছে 
তা বুঝতে পারলাম ন1। হয়তো শুশুকগুলি তাদের এত দূর থেকে তাড়া করে এনেছে 
যে তাদের মুখ থেকে বাচবার জন্য মাছগুলি এমন প্রাণপন চেষ্টা করেছে যে পটকা- 
গুলি ফুলে উঠে লাল হয়ে গিয়েছে আর ভার্দের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে । এই 
ঘটন। আমি অনেক নাবিকের কাছে বর্ণনা করেছি, তবে কেউই এই গল্প বিশ্বাস করেনি । 
তবে একবার একজন ওলন্দাজ পাইলট আমাকে বলেছিল যে চীনের সমুদ্র উপকূল 
দিয়ে যাবার সময় তারাও এই রকম ব্যাপার দেখেছিল, আর নৌকা থেকে হাত 
বাড়িয়ে তারাও এই রকম ভাবে অনেক মাছ ধরেছিল। 

পরদিন বিকালের দ্বিকে আমরা ভ্বীপগুলির মধ্যে পৌছলাম। এক জায়গায়, 
যেখানে মনে হল বাঘ নেই, নেমে আমরা আগুন জালালাম। গোট! ছুই মুরগী 
আর কিছু মাছ রাধতে বললাম । সন্ধ্যার খাওয়াটা চমৎকার হ'ল। তারপর আবার 
নৌকায় উঠে অন্ধকার হবার আগে অবধি এগিয়ে যেতে বললাম । অন্ধকার হয়ে গেল 
বিভিন্ন খাড়ির মধ্যে পথ হারিয়ে যাবার ভয় থাকে । তাই আমর] বড় নদী ছেড়ে 
একটা সুবিধামত খালে ঢুকে রাত কাটালাম । নৌকাটিকে একটা মোট। গাছের ভালে 
বেঁধে তীর থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রইলাম । জেগে পাহার! দ্বেবার সময় আমি একট! 
প্রাকৃতিক ব্যাপার দেখলাম । এ রকম আমি দিল্লীতেও ছুবার দেখেছি। দেখলাম যে 
টার্দের রামধস্থ হয়েছে। তাই দেখে আমি সকলকে জাগিয়ে এই দৃশ্য দেখালাম । সবাই 
খুব আশ্চর্য হয়ে গেল । আমার এক বন্ধুর অনুরোধে ছুজন পোতুগীজ পাইলটকে 
আমার সঙ্গে নিয়ে ছিলাম | তার। তে। বললেন যে এরকম রামধনুর কথ তার। আগে 

কখনোও শোনেন নি। 
তৃতীয় দিন এ খাড়িগুলির মধ্যে আমর! পথ হারিয়ে ফেললাম । কয়েকজন পোর্তুঁ- 

গীজের সঙ্গে দেখ! ন। হলে আমর1 যে কি করে পথ থুঁজে পেতাম তা জানি না। এর! 
একটি স্বীপে নুন তৈরি করছিল | এই রাত্রেও আমর একটি ছোট খাড়িতে আশ্রয় 
নিয়েছিলাম । আমার গঙ্গেকার পোতুণগীজর1 আগের রাত্রের এ দৃশ্যের কথা তুলতে 
পারেনি । তার! সমানেংআকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, আর আমার ঘুম ভাড়িয়ে 
আর একটি রামধন্গ দেখাল। এইটিও তেমনি স্থন্দর আর পরিফ্কার ছিল। মনে করবেন 
ন। যেন যে আমি ভা! আর রামধন্গুতে গুলিয়ে ফেলেছি। সভ। আমি ভাল করেই 
চিনি। দি্নীতে বর্ষাকালে এমন কোন মাস যায় না যখন চাদের চারিদিকে এই রকম 
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সভা ন] দেখা যায়। তবে সভ| দেখ! যায় চাদ প্রায় মাথার উপর থাকলে । আমি পর 
পর তিন চার রাত এই রকম সভ| দেখেছি, কখনো ও এক সঙ্ষে ছুটি সভা | যে রাম 
ধনুর কথ। বলছি তা চাদের চারিদিকে বৃত্তের মতন নয় | এটি চাদের উল্লটে। দিকে 
ছিল, ঠিক যেমন নুর্ধের রামধুর বেলায় হয় । যখনই আমি রাতে রামধছ দেখেছি, চাদ 
ছিল পশ্চিম আকাশে আর এ রামধন্থ ছিল পূর্ব আকাশে । আর চাদও প্রায় পুরো 
গোল ছিল । বোধহয় তা নইলে চাদের কিরণ রামধ্গ বানানোর মত জোরালে। হবে 
না। রামধন্থর রং সভার রঙের মত সাদ? ছিল ন1!। এটি যে বেশ উজ্জ্স ছিল তাই 
নয, এতে বেশ কয়েকটি রং ও দেখ! যাচ্ছিল। 

চতুর্থ দিন সন্ধ্যে বলাও আমরা অন্যদদিনের মত প্রধান ধাঁড়ি থেকে সরে নিরাপদ 
জায়গ! খুঁজে নিলাম। সেদিনকার রাতট1 ছিল আশ্চর্য রকম। বাতাস একেবারে বন্ধ 
ছিল । হাঁওয়। ছিল খুব গরম, আর এমন দম আটকে আসছিল যে মনে হচ্ছিল যেন 
নিঃশ্বাস নিতে পাঁরছিন1। চারিদিকে ' ঝোপঝাড়ে এতে! জোনাকি ছিল যে যনে 
হচ্ছিল যেন ঝোপগুলিতে আগুন লেগেছে । আর সমানে আগুনের শিখার মত দেখ! 
যাচ্ছিল। আমাদের দীড়ীর] ভয় পেয়ে ভাবছিল যে ও গুলি নিশ্চয় ভূত। এদের মধ্যে 
ছুটি আলে1 বেশ উল্লেখযোগ্য । একটি আগুনের গোলকের মত। একটা পেটার (28151) 
মন্ত্র পাঠ করতে যত সময় লাগে তার চেয়েও বেশি সময় এটিকে দেখ! গিয়েছিল | 
অন্তট] দেখে মনে হচ্ছিল যেন ছে1টি একট] গাছে আগুন লেগেছে । এট] গ্রায় পনের 

মিনিট দেখ। যাচ্ছিল। 
পঞ্চম রাত ছিল ভীষণ বিপজ্জনক | সে রাত্রে ভীষণ এক ঝড় ওঠে । আমরা যর্দিও 

গাছের তলায় বেশ নিরাঁপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, আর আমাদের নৌকা 
বেশ ভাল ভাবে বাধা ছিল, তবু আমাদের দড়ি ছি'ড়ে যায়। আর একটু হলেই 
আমর বড় খাড়ির দিকে ভেসে যেতাম আর শেষ হয়ে যেতাম। আমি আর সেই 
ছুজন পোততু'গীজ সেই সময় হঠাৎ একটা গাছের ভাল ধরে ফেলতে পারি, আর তাই 
ধরে আমর গ্রায় ছঘণ্ট1 ছিলাম । ঝড় তখন প্রবল বেগে বইছে। এদেশী দাড়ীদের 
কাছ থেকে কোন সাহায্যের আশাই ছিল না তার। তখন ভয়ে মৃতপ্রায় । সেই গাছ 
জড়িয়ে ধরে থাকার সময় আমাদের অবস্থ। যে বেশ কষ্টকর ছিল ত1 বলাই বাহুল্য। 
তার উপর এমন বুষ্টি পড়ছিল যে মনে হচ্ছিল কেউ যেন বালতি করে জল ঢেলে দিচ্ছে। 
আর, চারিদিকে কেবল বিছ্যতের আলে আর বজ্র গর্জন। লেই তয়ঙ্কর রাতে আমরা 
জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। 

যাক্লার শেষ কয়েকদিন অবস্ত খুব আরামে কেটেছিল | নবম দিনে আমরা হুগলি 
পৌছলাম। পথের ছু পাশে স্থন্দর দেশ দেখতে দেখতে চোখের লাধ মিটছিল না। তবে 
আমার জাম! কাপড় আর বাকৃস একেবারে ভিজে গিয়েছিল। মুরগী সব মরে গিয়েছিল, 
মাছ সব পচে গিয়েছিল, আর সঙ্গেকার পব বিদ্কুট বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে গিয়েছিল । 

[ সমাপ্ত? 



তাভেনিয়ের 

তাভেনিয়েরের [ 1680-938711516 18617151 ] জন্ম হয় প্যারিদে ১৬০৫ থ্রীষ্টাফে। 

খুব অল্প বয়সেই তিনি ইয়োরোপের বহু দেশে ভ্রমণ করেন আর অনেক ইয়োরোপীয় 
ভাষ। শিখে যান। গ্রাচ) দেশ গুলির উদ্দেশে তিনি প্রথম যাঁত্া। করেন ২৬ বছর বয়সে, 
তবে সেবার তিনি তুকাঁ থেকেই ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর পর তিনি আরও পাচ বার 
প্রাচ্য দেশে যাত্রা করেন, ও প্রতিবারই ভারতবর্ষে এসে এ দেশের বহু জায়গায় ভ্রমণ 
করেন। তাভেনিয়ের ইয়োরোপ থেকে আসবার সময় অনেক মণি যুক্ত। আর সোনার 
জিনিস নিয়ে আসতেন। তার ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ ছিল এগুলিকে পারশ্তের আর ভারত- 
বর্ষের বাদশাহ আর অন্য ধনীদের বাঁক্র কর1। শেষবার যখন তিনি ভারতবর্ষে আসেন 
তখন তিনি একবার আগ্রা থেকে ঢাকা গিয়েছিলেন । তার উদ্দেপ্ত ছিল বাঙগালার 
স্থবেদার শায়েস্ত। খানকে কিছু মণি মুক্ত বিক্রি করা। আগ্রা! থেকে তিনি রওন। হন 
২৪শে নভেম্বর ১৬৬৫ । তার সঙ্গে ছুজন ইয়োরোপীয় যাত্রী ছিলেন। তাদের মধ্যে এক- 
জনের নাম বানিয়ের | 

(আগ্রা থেকে বাঙ্গাল যাবার পথে) এই দিন (১ল] ডিসেম্বর, ১৬৬৫) আমি ১১০টি 
গরুর গাড়ী আগ্রার দ্রিকে চলেছে দেখতে পেলাম । গাড়ীগুলির প্রত্যেকটিতে ৫০১০** 
টাক? আর এগুলি ছটি করে বলদ টানছে। এই সব টাক! বাঙ্গাল! সুবার রাওস্ম। 
অর্থাৎ সব খরচ মিটিয়ে আর স্ুবেদারের পকেট ভাল করে ভি হবার পরও এই 
রাজস্বের পরিমাণ ৫৫ লক্ষ-টাঁকা। 

তেসর। জানুয়ারী ( ১৬৬৬ শ্রীষ্ঠাব্) প্রায় চার ঘণ্ট। গঙ্গ বেয়ে চললাম । সেখানে 
কাটারে (কোসী 2) নদী উত্তর থেকে গঙ্গায় এসে পড়েছে । এই রাত্রি পোংগাঙ্গেলে 
[ আধুনিক সকৃড়ী গলি ঘাট ] ঘুমোলাম। এই খানে, যে পাহাড় নদীর ধার বরাবর 
চলছিল ত শেষ হ'ল। এ ধিনের যাত্র। ১০ ক্রোশ। পর দিন পোংগাঙ্গেলন থেকে এক 
ঘণ্টা চলে মাত নদী ( কালিঙ্দ্রা 1) পেলাম। এই নদী উত্তর থেকে এসেছে । রাজমহলে 
এসে ঘুমোলাম। 

রাজমহল গঙ্গার দক্ষিণে একটি শহর । স্থলপথে এলে শহরে পে ছবার আগে প্রায় 
এক বা ছুই ক্রোশ পথ ইট দিয়ে বাধান। আগে বাঙ্গালার শাসনকর্তা এই খানে বাস 
করতেন । জায়গাটা শিকারের পক্ষে ভাল, আর ব্যবসা৷ বাণিজ্যও এখানে যথেই হয়। 
পরে নদী এখান থেকে পরে পুরো আধ লিগ দূরে চলে গেছে। তা! ছাড়া আরাকানের 
রাজ। আর পোতু গীজ দৃন্ধ্য যার! গঙ্গার মোহানায় বসতি ক'রে ঢাকার লোকেদের 
উত্যক্ত করছে তাদের ঠেকাবার জন্য শাসনকর্তা আর সওদাগরর1 ঢাক। চলে গেছেন। 
ঢাক1 এখন বেশ বড় বাণিজ্য কেন্দ্র। 

ছ তারিখে রাজমহল থেকে ছ ক্রোশ গিয়ে দোনাপুর বলে বেশ বড় একটি শহরে 
পে ছলাষ। এখানে ম'পিয়ে বানিয়েরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম । উনি কাসিম- 
বাজার হয়ে সেখান থেকে স্থলপথে হুগলি গেলেন । কারণ নর্দীতে জল কম থাকলে 
স্ুতিকী [ 5০901981, মৃশিদাবাদের কাছে স্থৃতী ] শহরের কাছে বালির চরের অন্ত 



১৫৬ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথ! 

নদীপথে যাওয়1 যায় না। এই রাত্রে আমি তুতিপুরে [ ততিপুরে ] ঘুষিয়ে ছিলাম । 
জায়গাট। রাজমহুল থেকে ১২ ক্রোশ | ভোরে উঠে দেখি কয়েকট। কুমীর চরের উপর 
শুয়ে আছে। সাত তারিখে ২৫ ক্রোশ গিয়ে আচেরাত [ হাজর] হাট ] পে ীছলাম । 

এখান থেকে ঢাক। আরও ৪৫ ক্রোশ | এই দিন আমি এত বেশি কুমীর দেখে- 
ছিলাম যে শেষ অবধি আমার ইচ্ছা! হ'ল যে লোকে যে বলে যে ওদের বন্দুকের গুলিতে 
কিছু হয় না ত1! সত্য কিনা দেখতে। গুলি গিয়ে তার চোয়ালে লাগল আর রক্ত 
বেরোতে লাগল, কিন্তু কুমীরট। জলের মধ্যে পালিয়ে গেল । আট তারিখে অনেকগুলো! 
কুমীরকে নদীর ধারে শুয়ে থাকতে দেখলাম । আমি ছুটে কুমীরের উপর ছুবার বন্দুক 
চালালাম । প্রতি বার বন্দুকে তিনটি করে গুলি ভরে ছ্িঙ্গাম। গুলি লাগতেই তার! 
চিত হয়ে পড়ে সেইথানেই মরে গেল। এপ্দিন আমি ১৭ ক্রোশ চলে দৌলদিয়! পেীছে 
নেই খানে রাত কাটালাম। কাকেদের জগ আমর] একট! ভাল মাছ পেয়ে গেলাম । 
মেছোরা এট। নদীর ধারে শরবণের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল | আমার নৌকার দীড়ীর। 
শরবণে এত কাকের ভাকাভাকি শুনে বুঝে গিয়েছিল যে ওথানে কিছু আছে । খোজা- 
খুঁজি করে তার! ভাল একপাল] খাবারের উপযুক্ত মাছ পেয়ে গেল। 

ন তারিখে ছুপুর ছটোয়ে আমর! ছাতিওয়ার নদী পেলাম । এটি উত্তর থেকে এসে 
পড়েছে । ১৬ ক্রোশ চলে আমর] সেদিন দামপুরে থাকলাম । ১* তারিখে রাত্রে আমর! 
নদীর ধারে ঘুমোলাম। লোক বসতি থেকে জায়গাট। দূরে । এ দিন আমরা ১৫ (ক্রাশ 
চলেছি। ১১ তারিথে সন্ধ্যার দিকে, গঙ্গা যেখানে তিন ভাগ হয়ে গেছে সেখানে 
পেীছলাম। একটি শাখ' ঢাকার দিকে গেছে । এই শাখার মৃখে যাত্রাপুর বলে একটা 
বড় গাঁয়ে রাত্রি বাস করলাম । এ দিন আমর। ২* ক্রোশ চলেছি। যাদের সঙ্গে মালপত্র 
'(বেশি নেই তার। এখান থেকে স্থলপথে ঢাকা চলে যায়। নদী এত ঘুরে গেছে যে স্থল- 
পথে পথ অনেক কম। ১২ তারিখে ছুপুরে বাগমারা বলে একট! বড় শহর পেরোলাম। 
রাত্রে কাসিয়াটাতে (কাজি হাট ?) থাকলাম। এ দিন ১১ ক্রোশ চলেছিলাম। 

১৩ তারিখে ছুপুরে ঢাক থেকে ছু ক্রোশ দূরে লাখ্য। নদী দেখলাম। এটি উত্তর পূর্ব 
থেকে এসে পড়েছে । যেখানে নদীটি এসে পড়ে তার অপর পারে একটি ছোট কেন্তা 
আছে। তার ছু পাশে কয়েকটি কামান রাখা । আরও আধ ক্রোশ গিয়ে পাগলা নদী । 
এর উপর একটি সুন্দর সেতু । মীর জুমলার আদেশে এটি তৈরি হয়। নদীটি উত্তর পূর্ব 
থেকে এসেছে । আরও আধ ক্রোশ গেলে কদমতলী নদী উত্তর দিনত থেকে এসে 
পড়েছে। এই নম্দীটির উপরও ইটের তৈরি একটি সেতু আছে। নদীর ধারে কয়েকটি 
গন্জ আছে। যে সব লোকে পথে ডাকাতি করত তাদের মাথ! কেটে ভার উপর এগুলি 
বানান হয়েছে। | 

সন্ধ্যার দিকে ন ক্রোশ চলে ঢাক] পে ীছলাম। ঢাক] বেশ বড় শহর, কিন্তু শুধু 
লগ্বার দিকেই বড়, কারণ সকলেই চেষ্ট। করেছে গঙ্গার ধারে বাড়ি বানাতে। [সেই সময় 
বুড়ী গঙ্গাই পল্মার আদি শাখা ছিল। ] লম্বাতে এই শহর ছু ক্রোশের বেশি । শেষ যে. 
ইটের সেতুর কথ! বল্গেছি সেখান থেকে ঢাক। অবধি সমানেই পর পর বাড়ি, তবে বাড়ি 



তাভেনিয়ের ১৫৭ 

গুলি একটি অন্তটির গায়ে লেগে নেই। যে সব ছুতোর মিশ্র] বড় নৌক? [ 891159] 
আর অন্ত নৌকা বানায়, এই বাড়িগুলি তাদের । বাড়ি বলতে অবশ্য এগুলি কুঁড়ে ঘর 
মাত্র, বাশের উপর কোন রকমে মাটি দিয়ে দেওয়াল বানানে! ঢাক শহরের বাড়ি 
গুলিও প্রায় ভাই । শাসন কর্তার বাড়ি উচু দেওয়াল দেওয়া খানিক জমির মাঝাখানে 
কাঠের তৈরি যেমন তেমন একটি বাড়ি । সাধারণতঃ তিনি তাবৃতে থাকেন। এটি এ 
ঘের! জায়গার মধ্যে একটা বড় উঠান মত জায়গায় খাটানে। | ঢাকার সাধারণ বাড়িতে 
নিজেদের মালপত্র স্থুরক্ষিত থাকবেনা ভেবে ওলন্দাজর। বেশ সুন্দর একটি বাড়ি বানিয়ে 
নিয়েছেন। ইংরেজদের বাড়িটিও বেশ ভাল। অগহিন পাদরিদের গির্জা ঘরটি ইটের 
তৈরি, আর বানানোও হয়েছে বেশ সুন্দর ভাবে। 

আমি গতবার যখন ঢাকায় আমি তখন বাংলার তৎকালীন শাসন কর্ত৷ নবাব 
শায়েস্তা খান আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন । এ রাজার নৌবহরে 
২০৯টি রণপোত আর কয়েকটি ছোট নৌক1। রণপোত গুলি বঙ্গোপমাগর থেকে গজায় 
ঢুকে পড়ে আর জোয়ারের সময় ঢাকা ব1 তারও পরে উঠে আসে । 

শায়েস্তা খান বর্তমান বাশাহ আওরলজেবের মামা, আর পাআ্রাজ্যের সবচেয়ে চতুর 

লোক। তিনি কোন এক কৌশলে আরাকানের রাজার নৌবহরের অফিসারদের ঘুষ 
দিয়ে চষ্িশটি রণপোত নিজের দলে টেনে নেন। এ রূণপোতগুলির ক্যাপ্টেন ছিল 
পোর্তুগীজর1। তাদের সম্বন্ধ পাকা করবার ন্ত তিনি সেই অফিসার আর পোতুগীজ 
সৈন্কদের বেশ ভাল বেতন দেন, তবে দেশী সৈন্যদের মাইনে শুধু ডবল করে দিয়েছিলেন। 
রণপোতগুলি যে ফ্রাড় টেনে কী বেগে যায় তা দেখলে আশ্চর্য লাগে। অনেকগুলিতে 
এক এক দিকে ৫*টি করে দাড়, তবে প্রতি দাড়ে ছু জনের বেশি লোক থাকে না। 

অনেকগুলি নৌক1 সোনালি আর নীল রং দিয়ে চিত্রিত। 
ওলন্লাজর1 কিছু বড় জাহাজ নিজেদের মাল বইবার জন্ত রাখে, আর মাঝে মাঝে 

দরকার পড়লে অন্ত লোকেদের কাছেও নৌক। ভাড়া করে | এতে বহুলোক রোজগার 

পায়। 

ঢাকায় পে ছবার পরদিন অর্থাৎ ১৪ই জানুয়ারী আমি নবাবকে অভিবাদন করতে 
গেলাম । তাকে আমি সোনার জরিতে তৈরি অর্থাৎ টিস্ব কাপড়ের একটি পোশাক 

উপহার দিলাম। এই পোশাকটির কিনার আর ঝালর স্পেন দেশের সোনালী 

জরির তৈরি। তাকে একটি দোনালী আর রূপালী নকৃশা কর! চাদর আর একটি 
পান্নাও দিলাম । সন্ধ্যা বেল! যখন আমি ওলন্দাজদের কুঠি যেখানে উঠেছিলাম, ফিরে 

এলাম নবাব আমাকে কিছু বেদানা, চীনে কমলালেবু, ছুর্টো৷ পারস্তের খরবুজ আর 

তিন রকম নাসপাতি পাঠিয়েদিলেন । 
১৫ই আমি তাকে আমার পণ্য সামগ্রী দেখালাম আর তার ছেলেকে মীনে করা 

সোনার বাক্সে একটি ঘড়ি, রূপার কাজ করা এক জোড়া পিস্তল আর একটি দূরবীন 
উপহার দিলাম। বাপ আর এই দশ. বছরের কর্তাকে যে উপহার দিয়েছিলাম তার 

দ্বাম হবে পাঁচ হাজার লিবর | 



১৫৮ বিদেঈী পর্যটকরের লেখায় বাজালার কথা 

১৬ তারিখে গিয়ে আমি নবাবকে যা বেচেছিলাম তার দাম ঠিক করলাম । আর 
তারপর ভার উজিরের কাছ থেকে কামিমবাজার়ের উপর হুপ্ডি নিতে গেলাম । তিনি 
অবশ্য নগদ দিতেও রাজি ছিলেন তবে ওলন্দাজদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা বেশি । তারা 
বললে যে এত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়াতে বিপদ আছে। কাসিষবাজার যেতে গা 
বেয়ে অর্থাৎ নদ্দীপথে যাওয়] ছাড়া উপায় নেই । স্থলপথে অনেক জল] আর জঙগল। 
জলপথে যে দব ছোট নৌক1 ব্যবহার হয় সেইগুলি লামান্য বাতাসেই উলটে যেতে 
পারে। আর মাকীর। যদি জানতে পারে যে যাত্রীর কাছে টাকা তাহলে তার্দের পক্ষে 
ইচ্ছা! করে নৌক] ডুবিয়ে দেওয়া কিছুই কঠিন নয় | পরে তার। সুবিধে মত নর্দী থেকে 
টাক] তুলে নিয়ে যায়। | 

২* তারিখে আমি নবাবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম্্। তিনি আমাকে আবার 

তার সঙ্গে দেখ! করবার নিমন্ত্রণ করলেন, আর আমাকে, একটি পাসপোর্ট দিলেন। 
এই পানপোর্টে আমাকে তার পরিবারের লোক বলে বর্ণনা কর! হয়েছিল। 
২১ তারিখে ওলম্দাজরা আমার সম্মানে একটি ভোজ দিল | এতে তার! 

ইংরেজদের, পোতৃতিজদের, আর সেই দেশেরই একজন অগঠিন সম্প্রদায়ের পার্দরিকে 
নিমন্ত্রণ করেছিল। ২২ তারিখে আমি ইংরেজদের সঙ্গে দেখ! করতে গেলাম। তাদের 
প্রধান ব! প্রেসিভেপ্টের নাম মিস্টার প্র্যাট (18 )। তারপর মাননীয় পোতুগিজ 
পাদরি, আর তারপর অন্ত কিছু ইয়োরোপীয়দের (চ181715 ) সঙ্গে দেখ! করলাম। 

২৩ আর ২৯ তারিখের মধ্যে আমি জিনিম পত্র কিনলাম। এতে প্রায় ১১১০০ টাঁকা 
লাগল। সব ঞ্িনিস নৌকোয় তোলা হয়ে গেলে আমি বিদায় নিলাম। ২৯ তারিখে 
বিকেলে ঢাক। ছাড়লাম । ঢাকার সব ওলন্দাজর| তাদের সশস্্ব নৌকোয় চড়ে আমার 

সঙ্গে ছু লিগ অবধি এলে! | স্পেন দেশীয় মদ সেই সময় কম খরচ হয়নি। ২৯ জাঙছয়ারী 
থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী অবধি নদীপথে চলে হাজরাহাট পেীছলাম। সেখানে আমার 
মালপত্র আর আমার চাকরদের নৌকায় রেখে আমি একটি ছোট নৌক। ভাড়। করে 
মিরদাপুর বলে একটি বড় গাঁয়ে এলাম। 

১২ তারিখে আমি একটি ঘোড়া ভাড়া করলাম । আমার বাক্স নিয়ে যাবার জন্ 
আর কোন দোড়। ভাড়। না পেয়ে ছু জন স্ত্রীলোককে সেগুলি বয়ে নিয়ে যেতে বললাম 
সেইদিন সন্ধ্যেবেলা কামিমবাজার পৌঁছলাম সার বাঙ্গালায় যত ওলন্দাজ বসতি 
আছে তাদের ডিরেক্টর মসিয়ে ভাকতেন ভোন্ক (1. £১0001 981) চ/৪০17060- 
০971) আমাকে অভার্থন| করে তার সঙ্গে থাকবার নিমন্ত্রণ করলেন। ১৩ তারিখে 
ওলন্াজ ভদ্রেলোকদের সঙ্গে বেশ আনন্দে কাটল। তার] আমার খাতিরে দিনটা ফুতি 
করে কাটালেন। ১৪ তারিখে ডিরেক্টর হুগলি চলে গেলেন । সেই খানেই ওলন্দাজদের 
প্রধান বমতি। সেই দিনই আমার একজন চাকর এসে খবর দিল যে ঝড়ের চনত 
আমার নৌকার লোকজনদের আর মালপত্র বেশ বিপদ হয়েছিল, আর রাতে ঝড়ের 
বেগ বেশ বেড়ে গিয়েছিল। 

১৫ তারিখে গলন্দজরা। আমাকে মুশিদাবাদ যাবার জন্ত একটি পালকি দিন । 



তাভেনিয়ের ১৪৯ 

মৃশিদ্বাবাদ কালিম বাজার থেকে তিন ক্রোশ দূরে । শহরটি বিরাট। এই থানেই 

শায়েস্তা খানের প্রধান খাজাঞী (₹519:18148500181) থাকেন । তাকে আমি 

হুপ্ডিটি দিলাম । সেটি পড়ে তিনি বললেন যে হডিটি ঠিক আছে, আর তিনি টাকাও 

দিয়ে দিতেন, কিন্তু আগের দিনই তিনি নৰাবের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছেন সবে 

আমাকে যদ্ধি টাক ইতিমধ্যে না দেওয়। হয়ে থাকে, তা হলে যেন আর ন৷ দেওয়। 

হয়। শায়েম্ত। খান ঘে কেন এরকম আদেশ দিয়েছেন তার কারণ তিনি কিছু বললেন 

না। আমি এই ব্যাপারে অবাক হয়ে আমার বাসায় ফিরে এলাম । ১৬ তারিখে 

আমি নবাবকে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম কেন তিনি তার খাজাঞ্ধীকে আমাকে 

টাকা দিতে বারণ করেছেন। ১৭ তারিখে আমি ওলন্দাজদের দেওয়। ১৪ দাড়ের 

নৌকাতে হুগলি রওনা হলাম। সেই রাজি ও পরের রানি আমি নৌকাতেই 

খুমোলাম। 
১৯ তারিখে আমর] নদ্দিয়া৷ বলে একটি বড় শহর পেরোলাম। গঙ্গার জোয়ার এই 

অবধিই ওঠে। সেদিন ভীষন ঝড় হল । নদীতে ঢেউ এত বেশি ছিল যে আমরা তিন 

চার ঘণ্টার জন্ত থামতে বাধ্য হলাম, আর নৌকাঁটিকে তীরে খুলে নিলাম। 

২৯ তারিখে আম্মি হুগলি পৌঁছলাম | সেখানে আমি ২রা মার্চ অবধি ছিলাম 

আর এই সময় আমি ওলম্দাজের অতিথি ছিলাম। এই দেশে ষা কিছু আনন্দ সম্ভব 

ওরা তা আমাকে দিতে চেষ্টা করেছিল। কয়েকবার আমর! নদীতে বেড়ালাম। 

ইয়োরোপে ধত রকম নুন্বাছু শাক সবজি পাওয়া যাক্স সেই সব খেতাম । কয়েক রকম 

স্যালাভ, বাধাকপি, আমপারাগ্যাম, মটর, নানা জাতের জাপান থেকে আমদানি কর! 

বীজের সীম তার মধ্যে ছিল। ওলন্দাজরা তাদের বাগানে নান! জাতের শাক সবজি 

সযত্বে চাষ করে; তবে অনেক চেষ্টা করেও তারা আর্টিচোক (4161০00০106) ফলাতে 

পারেনি। 
২রা মার্চ হুগলি ছেড়ে ৫ই আমি কাসিমবাজারে পৌছলাম। পরের গিন মুপিদাবাদ 

গেলাম, নবাবের খাজাঞ্চী যে আমাকে টাক দিতে অস্বীকার করেছিল সে আর কোন 

আদেশ পেয়েছে কিনা তাই জানতে । আগেই বলেছি যে আমি শায়েন্তা খানকে লিখে 

জানতে চেয়েছিলাম কেন তিনি আমার সত্ডির টাক] আমাকে দিতে চান না| । সেই 

সঙ্গে ওলন্দাজ ফ্যাক্টরীর ডিরেক্টর ও একটা চিঠি দিয়েছিলেন যে তিনি আমাকে ভাল 

করে চেনেন। তা৷ ছাড়। নবাবও আমাকে ভাল করে চেনেন । আহমদাবাদে দক্ষিণের 

সৈন্ত সমাবেশে ও অন্ত জায়গাতেও আমি ছিলাম, আর তার সঙ্গে আমার অনেক কাজ 

কারবার হয়েছে। আমার গে এই রকম ব্যবহার কর। উচিত নয়। আর তা ছাড় 

তার মনে রাখ। উচিত ষে আমিই একমাত্র লোক যে ইয়োরোপ থেকে ছুপ্রাপ্য আর 

পছন্দমত জিনিস নিয়ে আমি । এরকম ব্যবহার করলে আমি আর আসতে চাইব না। 

তাছাড়া আমার বাজারে য। সুনাম (97501, আমার লঙ্গে যা ব্যবহার হয়েছে নে 

কথা শুমলে অন্য কেউ ছুশ্রাপ্য জিনিস নিয়ে আর ভারতবর্ষে আসতে চাইবে না। 

আমার বা! ভিরেক্টরের চিঠি কাররই কোন ফল হুল না। নবাব তার খাজাঞ্চীকে যে 



১৬০ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙগালার কথা 

নতুন হুকুম পাঠালেন তাতে আমি যোটেই সন্ত হলাম না। নবাব লিখেছিলেন ষে 
আমার পাওন। টাকা, অর্থাৎ হপ্ডিতে লেখা টাকা থেকে ২০,০০০ টাঁক1 কেটে বাকি 
টাক1 যেন আমাকে দেওয়। হয় । নবাব তারপর লিখেছিলেন যে আমি ঘর্দি এতে সন্ত 
না হই তাহলে আমি আমার জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি। 

( তাভেনিয়ের তাঁর বাঙ্গাল দেশ যাত্রার বিবরণ হুঠাৎ এইখানে শেষ করে 
বিষয়াস্তরে চলে গেছেন । তবে তিনি আরও ছু মাস বাঙ্গালাদেশে ছিলেন, কারণ তিনি, 

৮ই' এপ্রিল মালদাতে ছিলেন, আর সেখান থেকে তিনি ১২ তারিখে গঙ্গ। বেয়ে পশ্চিমে 

চলে যান। ) 
৮ই এপ্রিল ( ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্ষে) যখন আমি বাঙ্গাল! দেশের মালদ। শহরে ছিলাম, 

তখন আমি যৃত্তিপৃজকদের একটা বড় উৎপব দেখি ।.এই উৎসব এই জায়গার একটি 
বিশেষত্ব । লোকে সবাই শহরের বাইরে গিয়ে গাছের ভালে হুক লাগিয়ে দেয় । ভার- 

পর এদের মধ্যে অনেকে সেই হুকে নিজেদের শরীর আটকিয়ে নেয় $ কেউ শরীরের 

পাশ থেকে আটকায় আর কেউ কেউ পিঠের মাঝখানে । হুকগুলি তাদের শরীরে ঢুকে 

যায় আর তার। একঘণ্ট1 ব৷ ছুঘণ্ট৷ হুক থেকে ঝুলে থাকে । যখন তাদের শরীর থেকে 
মাংস বেরিয়ে আমে তখন তার। নেমে পড়তে বাধ্য হয়। আশ্চর্য এই যে এই বেরিষে 

আস। মাংদ থেকে এক ফৌোটাও রক্ত পড়ে না; আর হুকেও রক্তের কোন চিহ্ন থাকে 
না । আর ব্রহ্মণের। তার্দের যে ওষুধ খেতে দেয় তাতে তার ছুদিনেই একেবারে সেরে 
যায়। এই উৎসবে অন্ত কিছু লোক পেরেকের বিছানা বানিয়ে তার উপর শুয়ে থাকে। 

পেরেকের ভগাগুলি তার্দের শরীরে বেশ গভীর ভাবে ঢুকে যায়। তারা যখন এই কষ্ট 
করছে, তখন তাদের আত্মীয় আর বন্ধুরা পান, ট1ক। ব! ছাপা। কাপড় তাদের জন্ত 
নিয়ে আসে । তপস্যা শেষ হয়ে গেলে তার। এগুলি গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেয়; 
নিজেদের জন্ত কিছু রাখেন। | আমি তাদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এই 
উৎসব আর এই কষ্ট তার! কেন করে। তার] বলল যে এই উৎসব আদি ব! প্রথম 
যাঙ্ছবের ম্মরণে। আমাদের মত এরাও এই প্রথম মানুষকে আদম নামে অভিহিত 

করে। 
[ সগাপ্ত ] 



টমাস বাউরী 

টমাস বাউরী (11101088 9০1৩ ) বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের একজন নাবিক-প্রধান 
(9৪11178-718861) ছিলেন । তার লেখা। বই 4 05098181001081 £১০০০৪৫ 0 
1159 0001107155 [২০812 0116 785 ০01 86188] (1669-1679) বই থেকে বাঙ্গাল! 

দেশ অংশটুকুর অনুবাদ দেওয়! হল। বইটি হাকলিউট সোমহিটি ১৯*৫ সালে গ্রকাশ 
করেন। 

বাঙ্গাল! দেশে ( £:10£00॥ ০£ 88818 ) বিশেষ করে হুগলি নদী আর এই 
নদীরই শাখা বা! খালের ধারে অনেক পোতুগীব্সের বাস। এরা অনেকেই বলে ষে 
তাদের ইয়োরোপে জন্ম (21198 ৫6 1:49908) কিন্ত আসলে অধিকাংশের জম্ম 

ভারতেই । ইংরেজদের ফ্যাক্টরির এক ম্বাইল উপরে তার্দের খুব বড় একটা শহর 
আছে । এই শহরের নাম ব্যাণ্ডেল (8810০11)| আমার মনে হয় এই শহরের বেড় 
হবে ছুই মাইল। শহরে বন স্ত্রী পুরুষ আর ছোট ছেলেমেয়ে। এর] বেশির ভাগই খুব 
গরীব। কিন্ত এদের উদ্যোগের গ্রশংস। করা উচিত, কারণ খ্রীষ্টানদের পক্ষে সৎভাবে 
রোজগার কর! এই বিধর্মীর্দের দেশে ভিক্ষা! করার চেয়ে অনেক ভাল । 

ইংরেজ এবং গুলন্দাজ ফ্যাক্টরির জন্য, কিছু লোকের বাড়ির জন্য এর! সতী আর 
রেশমী মোঙ্গা বোনে । আর জাছাজীদের জন্য বানায় কুটি। এর আম, কমলালেবু, 
পাতিলেবু, আদা, আমলকি, ড্রিঙ্গোর শিকড় ইত্যাদি দিয়ে নান। রকম মিষ্টাঙ্গ বানায় 
আর তাছাড়া আম, বাঁশ, লেবু ইত্যাদি দিয়ে অনেক রকমের আচার (8০087) 

বানায়। এগুলি খুব ভাল আর সম্তা | অনেকে সমুদ্রে যেতে হলে ইংরেজি বা মুনলমানী 
(1০০1) জাহাজ ব্যবহার করে। এর! এশিয়ার অনেক জায়গার চেয়ে এখানে বেশি 
ভালে থাকে কারণ সব জিনিস এখানে সন্তা। ভাল গরু এখানে চার শিলিং ছ পেন্স 
বা ছু টাকায় বিক্রি হয়; & টাকায় ভাল শুয়োর পাওয়া যায়? ১ টাকায় ৪৫টি বা 
৫০ টি মুরগী পাওয়। যায় । মাছও এখানে প্রচুর পাওয়! যায়। সব রকম খাবার জিনিস, 
আর এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী কাপড় এখানে এত প্রচুর পাওয়। যায় যে বহু বিদেশী 
এই রাজ্যে বাস করে। তাই বাণিয়েরের [ 85775৩1 ] কথ! সত্য বলে মনে হয় যে 
বাঙ্গালার রাজ্যে প্রবেশের দ্বার অনেক আছে কিন্তু বাহির হবার দ্বার মাত্র একটি । 
হাজার হাজার লোক যার! অন্ত দেশে জন্মেছে, তারা বাঙ্জাল! দেশে এসে নিজেদের শেষ 
জীবন কাটায়। 

সাধারণ পোতৃগিজদের এদেশে দ্বাধীন ভাবে থাকতে দেওয়া হয়, তবে যার! ধনী, 
যাদের ফিদালগে। (18189 ) বলে, তাদের কাস্টম আর অন্য শুক দিতে হয়, আর 

মুসলমান শাসকদের লম্মান দেখাতে হয়। কিন্তু এই সব শুষ্ক হিন্দু ( 850695 ) বা 
বাণিয়াদের (8817189) ) কাছে যেমন যাত। ভাবে আদায় কর! হয়, এদের কাছ থেকে 

তা কর! হয় না। 

তবুও মুসলমানর! সুবিধা! পেলে এদের কাছ থেকেও টাকা আদায় করে। যেমন, 
১১ 



১৬২ বিষেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্জালার/কথা 

১৬৭৬ লালে পোতুর্সীজর৷ অনেক টাক। যোগাড় ক'রে একটা বড় গির্জা বানাবার 
উদ্চোগ করছিল | পাথর, ইট, চূণ, কাঠ, ইত্যাদি জড়ো করে, পুরানে! বাড়িটি ভেঙে 
ফেলে তার! নতুন বাড়ির সিকি অংশ যখন বানিয়েছে, তখন মৃষলমান শাসকদের 
আদেশে তাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়। হল, আর কারিগরদের বল। হল যে আর কাজ 
করলে জেলে যেতে হবে। এতে ফাদার আর অন্যরা খুব ছুখ পান। মুঘলমানরা৷ এটা. 
ধর্মের জন্য করেনি, করেছিল টাকার জন্য, কারণ হাজার পাউও্ড ধিলে রাজ্যের যে 
কোন জায়গায় তার] ছু-তিনটে গির্জা! বানাতে দেবে। 

আমার বিশ্বাম এদেশে ২৯*০* এর কষ ফিরিঙ্গি (21808099) নেই, আর তাদের 
মধ্যে অর্ধেক হুগলি নদীর আশেপাশে থাকে। ৃ 

মুসলমানদের সময় জানবার একটা অদ্ভুত উপায় আছে, আর এট] ইয়োরোপের 
প্রণালী থেকে একেবারে ভিন্ন । এর] কোন হৃূর্ধ ঘড়ি, খড়ি ব৷ টেকঘড়ি বা বালির ঘড়ি 

বাধার করে না। কারণ আমার যনে হয় এর! এগুলি বানাতে পারে না। কিন্ধু তা 

সত্বেও এর! সময় জানাবার একটা বেশ ভাল উপায় বার করেছে। 
প্রথমে এর! খুব বড় একট! বাদনে পরিষ্কার জল রাখে, আর তারপর ছোট একট! 

তাষার বাটি, যাতে আধ পাইণ্ট বা এক পাইণ্ট জল ধরে, সেই জনে ভাসিয়ে দেয়। 
বাটিটি খুব পাতল] চাদরের তৈরি, আর তার তলায় একটা ছোট ফুটে! | বাটিটি আন্তে 
আস্তে জল ভরে গিয়ে ডুবে যায়। এটিকে দেখবার জন্য সমানে লোক বসে থাকে । নে 
তখনি আবার এটিকে ভাঙিয়ে দেয়, আর একট] ঘণ্ট। বাজায়। যখন আবার ডোবে 
তখন ছুবার ঘণ্ট। বাজায় । এমনি করে ৩, ৪, ৫, ৬, ৭| সাতট। বেজে যাবার পর সে 
তার পরের বারে এক বার ঘণ্ট। বাজায়, অর্থাৎ তখন এক প্রহর (০16) হ'ল। তার 

পর যখন আবার বাটিটি ভোবে তখন যে আবার একবার ঘণ্ট1 বাজায়, অর্থাৎ এক 
ঘড়ি (017০৫) দুই গ্রহর মানে মধ্যাহ্ন ব মধ্য রাত্রি । সকাল নটায় এক প্রহর মধ্যাহ্ন 
বারটায় ছু প্রহর, বিকেল তিনটেয় তিন প্রহর, আর হুর্ধ ভোববার সময় চার প্রহর । 
রাজেও এই নিয়ম । এদের ঘণ্ট। বেলের (১০11) মত নয়, মুসলমানদের বেল নেই এদের 
ঘণ্ট1 পেগুর কাস। [ &৪779 ০ ৮০৪ ] বলে এক রকম ভাল কাসার তৈরি চাকতি। 
দেড় ফুট ব1 দু ফুট বা! তার চেয়েও বড়। এগুলি এক পাশে একটি ফুটোর মধ্যে দ্দিয়ে 
দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । এর নাম গংগ (8০০৪০)। ছোট একটি কাঠের হাতুড়ি 
দিয়ে এট। পেটা হয়, আর এর শব্ধ আর ধ্বনি খুব মিষি। হিন্দুস্থানের বেশির ভাগ 
বড়লোক মুনলমান রান্তার দিকে দরজার কাছে একট1 দালান (2০1০1) বানিয়ে এই 
রকম ঘণ্ট। রাখেন। ছুজন লোক সেগুলো পেটাবার জন্ত থাকে । একজন ঘুমোয় আর 
অন্ত জন জেগে ঘড়ির দেখ! শোঁন! করে। ইংরেজ আর ওলন্বাজরাও এই রাজ্যে আর 
হিন্ুস্থানের অন্ত জায়গায় তাদের ফ্যাক্টরির গেটে এই রকম ঘড়ি রাখে । সেই পুরানো 
প্রবাদ, হশ্মিন দেশে*"( ০82 [06115 [২0708৩, 9৫০, ) 

[ সমাপ্ত] 



পরিশিষ্ট 
বাঙাল! ভাষায় অনেক শম্ব পোতুগীজ ভাবা থেকে বা পোতুগীজ ভাষা মারফত 
অন্য ভাব! থেকে এমেছে। অনেক বহু ব্যবন্ৃত বাঙ্গাল। শব্ধ, যেমন, চাঁবি, জানলা, পিলা, 
ফিতা, ইত্যাদি পোতু'গীজ ভাষা থেকে নেওয়! | এই লব শবগুলির প্রায় সব কটিই 
বন্ত বা জাতি বিশেষের নাম। এইগুলি ছাড়া এমন কতগুর্নি পোতৃ'গীজ শব আছে, 
যেগুলি শুধু বাঙাঙ্লী রোমান ক্যাথলিক গ্রীস্টান সমাজেই চলে। লাধারণ বাংল! 
সাহিত্যে এই সব শবে ব্যবহার নেই । রোমান ক্যাথলিক সমাজে যে সব পোতৃগীজ 
শব এখনও চলে, তাদের অনেকগুলিকে খুব সম্ভব”সমার্থক বাংল! ব৷ ইংরেজি শব ধীরে 
ধীরে হটিয়ে দিচ্ছে, ও কালে এদের অনেকগুলিই অপ্রচলিত হয়ে যাবে। পোর্তুগীজ 
(1০:০০) শবের অর্থ জপমাল|। বাঙ্গাল! দেশের ক্যাথলিক নমাজে তেরম্ু শবটি বোধ- 
হয় এখন প্রচলিত নেই। যে দব পোতুর্গীজ শব্দ বাঙালী ক্যাথলিক সমাজে প্রচলিত 
ছিল তার একটি সংক্ষেপিত তালিক1 এই লেখার শেষে আছে। তবে বিদেশীদের লেখা 
থেকে সংগৃহীত এই তালিক1 কতদুর বিশ্বামযোগ্য, তা জানা নেই। যেমন, এই 
তালিক। অনুসারে কন্্ফেমান ( পাপন্বীকার ) শব্ঘটি বাঙালী রোমান ক্যথলিক দমাজে 
প্রচলিত, আর শব্দটি এসেছে পোতৃগিীজ (59285580 ) থেকে । স্থনীতিকুমার চট্টো- 
পাধ্যায় লিখেছেন যে, ঢাক। জেলার ভাষায় কংসার বা কঙ্থসার শব এই অর্থে ব্যবহার 
হয়, আর শব্দটি পোতু্গীজ (০00685৫7) শব থেকে নেওয়া । তালিকার শবের 
অধিকাংশই খ্রীস্টান ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের শব । তাই মনে হয় যে ধর্মতত্বের ব। 
দর্শনের কোন পারিভাষিক শব্ধ বাঙ্গালা ভাষায় পোতৃগীজ ভাষা থেকে নেওয়া হয়নি। 
একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় ইস্পিরিতে৷ সাস্তো (পবিত্র আত্মা, 17015 91১05 )। 
পোতৃগীজ মিশনারীর] বাঙ্গাল। দেশে ধর্মপ্রচারের সময় হিন্দুধর্মের পরিভাষাই ব্যবহার 
করতেন । বাঙ্গাল! ভাষায় কোন পোতুগীজ মিশনারীর লেখ! প্রথম বই বোধহয় কপার 
শাস্ত্রের অর্থভেদ। মানে৷ এল্-দরা-আস্স্রম্প সাম্ বইটি লেখেন ১৭৩৫ খ্রীস্টাবে। এই বই 
থেকে একট! উদ্দাহরণ দিলে কথাট। স্পষ্ট হবে ঃ 
গুরু | ভাল ঃ এখন নৈরাকারের ভেদ বুঝাও 'মানি যে কেবল এক পরমেশ্বর হয়েন” £ 

এহছি ভেদ কেমতে বুঝা? 
শিশ্ত। বুঝি যে বিস্তর পরমেশ্বর নহেন £ তিনি কেবল এক, অনস্ত, অপার, অমর, সর্ব- 
রীত, সর্ব-জান; আর আর ইত্যাদি যত। 
গুরু “মানি, যে তিনি পিতা, তিনি পুক্র, তিনি ইস্পিরিতে। সাস্তে1।” এহি তিন ভেদ 

ূ কেমতে বুঝ রি 

চলিত বাঙ্গাল! ভাষায় এক শর কাছাকাছি পোতৃগীজ ভাষার শব্ধ বা পোর্তু- 
গীজদ্বের আমদানি করা অন্য বিদেশী ভাষার শব আছে। তবে এই শবগুলির সংখ্যা 
ঠিক কত তা বলা সম্ভব নয় । এমন অনেক শব আছে যেগুলি কোন কোন অভিধান- 
কারদের মতে পোতুগীজ ভাষা থেকে আমদানি, কিন্তু লম্ভবত শব্দটি দেশী। যেমন 



১৬৪ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথ। 

গুধড়ী শবটি নেওয়! যেতে পারে। কবিরগুন রামপ্রসাদ লিখেছেন, “খাসা চীর! বহির্বাঁস 
রাজা চীর! মাথে। চিকন গুধড়ী গায় বাক] কোংক1 হাতে ।” জানেশ্রমোহন দাস 
তার বাজাল! ভাষার অভিধানে লিখেছেন যে শবটি পোতুগীজ (£০৫1172) শব থেকে 
এসেছে, আর এর অর্থ জক্্যাসী ফকীরদের বহির্বাস | চলস্তিকাতে শব্দটি নেই। হিন্দী 
ও উর ভাষার অভিধানকারর! বলেন থে গুধড়ী আসলে হিন্দী শব, আর এর অর্থ 
ছেঁড়া পুরানে টুকরে] দিয়ে বানানো জাম] । জ্ঞানেন্রমোহন দাসের শ্বপক্ষে যুক্তি এই 
যে বাঙ্গালা আর হিন্দী গুধড়ী ঠিক একই বস্ত নয়। ওঁর বিপক্ষে যুক্তি এই, যে কোন 
পোতৃগীজ লেখক বাংল। শবটিকে তীর্দের ভাষ] থেকে আমদানি বলে দাবি করেননি । 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শবকোষে বলেছেন যে শবটি দেশী আর এর অর্থ 
কাথা। | 

বিষবৃক্ষতে আছে, “দেবেন্দ্র তখন ঝিমকিনি মারিয়া! গাইতে লাগিল--- 
বয়স তাহার বছর যোল 
দেখতে শুনতে কালো কোলে 

পিলে অগ্রমাসে মোলো 
আমি তখন খানায় পোড়ে ।” 

এই খানা শবটি চলস্তিক! ও বঙ্গীয় শবকোষের মতে পোতুীজ শব্দ (০809. ) ব1 
(০৪০) থেকে আমদানি । জ্ঞানেজ্মোহন দাস কিন্তু বলেছেন যে, খানা শব্দ সংস্কৃত 
খন্ ধাতু থেকে খাত মারফত এপেছে। শব্দটি কবিকঙ্কন মৃকুন্দরামও ব্যবহার করেছেন। 
“পগার খন্দক খানা, উলু কাম্তা নলবেণা, নাহি সাধু করে অব্যাহতি ।” বাংল] দেশে 
পোতু'গীজরা আমে যোড়শ শতাবীতে । মৃকুন্দরাম এই শতাব্দীর শেষের দিকের 
লোক। খানা-ডোবায় ভরা বাঙ্গালাদেশে এই অতি পরিচিত জিনিসের জগ্ক অত শীন্ 
একটি বিদেশী নাম চলিত হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়ন] | 

জোলাপ শব্দটি সম্বদ্ধেও এই ধরণের প্রশ্ন উঠতে পারে । চলস্তিকা বলেছেন যে 
জোলাপ এসেছে আরবী শব্দ জুন্নাব থেকে । আরবী অভিধানে আছে জুর্লাব শবের 
অর্থ বিরেচক। এই অবধি কোন অন্গুবিধা নেই। জ্ঞানেন্্রমোহন দাস কিন্ত আর এক 
ধাঁপ পিছিয়ে বলেছেন যে জুল্লাব শব্ঘটি এনেছে পোতুগীজর! মেকপিকে। থেকে | মেক- 
সিকোর জলাপা। (8182 ) শহরে এক রকম গাছের শিকড় থেকে এই বিরেচক 
ওষধ তৈরি হয়। জলাপা আাজটেক ভাষার শব দাস মহাশয়ের অন্থমান বোধহয় 
ঠিক নয়। মনে হয় তিনি ইংরেজি অভিধানে (15187) শবটি দেখে এই কথ] লিখেছেন । 
(18192) এর অর্থ বিরেচক ওষধ। কিন্তু ইংরেজি অভিধানে (1019) বলে আর 
একটি শব আছে। (1019 ) শব্দটি আরবী ছুল্লাব শব থেকে এসেছে, আর এর অর্থ 
ওষধ মেশানে। সরবত। তাই মনে হয় আমার্দের জোলাপ আরবী জুল্লাব থেকেই 
খসেছে। প্রায় একই উচ্চারণের আযাজটেক ভাষার শব্দটির অস্তিত্ব নেহাতই আকম্মিক। 
; মালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাষাগুলি থেকেও পোতুগীজর1 কিছু শব আমাদের 
দেশের ভাষাগুলিতে এনে দিয়েছে, যেমন কিরিচ, গুদাম ইত্যার্দি। গুদাম জিনিসটি 



বাঙ্গাল! ভাষায় পোর্তৃগীজ শব ১৬৫ 

নিশ্চয় আমাদের দেশে আগেই ছিল, শুধু নামটা পোতুগীজর নিয়ে এসেছে মালয় 
ভাষার শব্ধ (8900188) থেকে | আমর] আবার শব্দটিকে (৪০৭০1) বানিয়ে ইংরেজি 
ভাষাকে দিয়েছি । কিরিচের বেল কিন্তু শুধু শবঘটিই নয় িজিটিও পোতুগীজর। 
মালয় দেশ থেকে আমাদের দেশে এনেছে। 

(৩) 

পোতুগীজর! চিরকালই চাষবাসের কাজে দক্ষ! আমেরিকা থেকে তারা অনেক 
গাছগাছড়া আমাদের দেশে নিয়ে এসেছে । অনেক সময় এই সব গাছ, ফল, ইত্যাদির 
নামগুলিও তার] হয়তো আমেরিকার কোন ভাষা বা পোতুগীজ ভাষা থেকে নিয়ে 
এসেছে। তামাক, পেঁপে, পেয়ার প্রস্থৃতি শুধু পোতুগীঙ্দের আমদানি কর! গাছ, ফল, 
ইত্যার্দিই নয়, এদের নামগুলিও ওদের আনা । কতকগুলি গাছ বা ফলের বেল! কিন্ত 
নামকরণটা আমাদের দেশেই হয়েছে । বিদেশ থেকে আমদানি হলেও যে সব 
তরকারির নাম দেশী, তাদের মধ্যে প্রধান হল আলু। দক্ষিণ আমেরিকার ইন্কা 
জাতির প্রধান থাগ্য ছিল আলু। তাদের দেশ থেকে স্পেনের লোকেরা ইয়োরোপে 
আলু নিয়ে আমে। সেখান থেকে পোতুগীজর1 আমাদের দেশে আলু নিয়ে আসে। 
আলু নামট। কিন্তু দেশী, পোতুগীজদের আমদানি কর! নয়। দেশী নাম হওয়ার কারণ 
বোধহয় এই যে, আমাদের দেশে এই রকম কন্দ জাতীয় তরকারি, যেমন বাঁঙালু, 
শীকালু, চুবড়ি আলু, ইত্যাদি হয়তো৷ আগে থেকেই ছিল। তাই এই নতুন কন্দের নাম 
সহজেই গোলআলু ব1 আলু হয়ে যায়, অনেকে যেমন টম্যাটোকে বিলিতি বেগুন 
বলেন। আলু শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে তা ঠিক জান। নেই। হরপ্রসাদ শাস্তী 
লিখেছেন, “বাঁশ বনের ধারে বুনলে আলু, আলু হয় গাছ বেড়ালু |” (খনার বচন)। এ 
আলু আমাদের গোল আলু নয়, অন্য আলু, চুবড়ী আলু। কিন্তু আলু “শব্দটি পারসী ।” 
(রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ৩*৯ পৃঃ )। ফারসী অভিধানে লেখা আছে আলু শবটি হিন্দী। 
হিন্দী সংক্ষিপ্ত শবসাগরে আছে যে শব্দটি বোধহয় সংস্কৃত। জ্ঞানেজমোহন দাস খ ধাতু 
থেকে শব্টি বানানোর চেষ্টা করেছেন, “ঝ -গমন কর14উ (কর্তবাচ্ো)র -ল, আরু- 
আলু, মাঁটিতে বা জলে যে গমন করে।” 

আমেরিকা থেকে পোতুগীত্রদের আনা আরও কয়েকটি ফুলফলের নাম দেশী, 
যেমন, কামরাঙা, কৃষ্ণকলি, ভূট্রা, লঙ্কা, হিজলি বাদাম ( ব! কাজু বাদাম, কাছ্ছু নামটি 
কিন্তু পোতুগীজদের আমদানি কর1)। টম্যাটে৷ ফলটিও এসেছে আযামেরিক] থেকে, 

তবে পোতুগীজরা এই ফল আমাদের দেশে আনেনি। টম্যাটে! আমাদের দেশে 
এনেছে ইংরেজর1 | 

(৪) 
কিছু পোতুগীজ শবের ব্যবহার বাংল1 ভাষায় কমে আমছে। উদাহরণ স্বরূপ রেস্ত 
শষটি ধরা যেতে পারে। আজকাল সাহিত্যের ভাষায় রেস্তর ব্যবহার কমে যাচ্ছে। 
সৈয়দ মুক্ধতবা আলী মাঝে মাঝে শবটি ব্যবহায় করতেন ২ “রেস্তর অভাব বলে উঠেছে: 



১৪৬ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

এক সন্ত! হোটেলে ।* (দেশ, ৩* ডিমেম্বর, ১৯৬১)। উনবিংশ শতাব্গীর মাঝামাঝি 
জেখ! ছতোম প্যাচার নকৃশাতে শবটি অনেক জায়গায় ব্যবহার হয়েছে, যেমন *রেন্তহীন 
গুলিখোর*, “রেত্তহীন মৃচ্ছদী”, “দিশি বিলিতি যমের] অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ি পালকি 
চড়ে ভিজিটে বেরিয়েচেন” ইত্যারি | সেই সময় শকটির বাবহার বেশি ছিল। 

ব্যবহ্থারের অভাবে বাঙ্গাল! ভাষা থেকে যে সৰ পোতুগীজ শব লোপ পেয়ে যাচ্ছে, 
তাদের মধ্যে গ্রধান হল গ্রমার! খেলার শব্ধগুলি। প্রমার! এক রকম তাসের জুয়া । 
পোর্তৃর্গীজরা এই খেলা আমাদের দেশে আনে । এই খেলার পাঁচটি শব, প্রমারা, 
কোরেস্তা, তেরেস্তা, ফিক্রু ও বিস্তি পোতুগীজ ভাষ। থেকে নেওয়!। (কিছুদিন আগে 
অবধি যে বিস্তি খেলা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, সে খেলা গ্রাবুর মতন। তার সঙ্গে 
গ্রমারার কোন সম্পর্ক নেই )। প্রমারা বোধহয় আজকাঁল উঠে গেছে । তবে উনবিংশ 
শতাবী অবধি এই খেল! বাঙ্গাল! দেশে বেশ প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। হেমচন্র 
লিখেছেন, "ফিব্রদানে এক তাড়াতে কল্পে বাজী মাৎ।* 

| (৫) 
বাংল। ভাষায় পো্তৃগীজ শষের তালিক! প্রধানত তিনটি অভিধানের সাহায্যে 
বানানো । এইগুলি হুল জ্ঞানেন্্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (দ্বিতীয় 
সংস্করণ, ১৯৩৭), রাজশেখর বসুর চলস্তিক। (দশম সংস্করণ, :৯৬৬), ও হরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শষকোষ (১৯৬৭ সালের মৃদ্রণ )। ইংরেজি বইগুলির মধ্যে 
(. এ. 08100-এর ৮1008656 1) 9010881, (1919) পুস্তকের শেষে একটি 

শষের লিস্ট দেওয়া আছে। এই পিস্টের অধিকাংশ শফই রোমান ক্যাথলিক ধর্মের 
আচার অনুষ্ঠানের শব্দ। এশিয়ার ভাষাগুলিতে পোতুগীজ শবের প্রভাব নিয়ে সব 
চেয়ে বেশি গবেষণ! করেছেন গোয়ার ধর্মযাজক 11018187001 969881180 1২0৫019 

108188001 (দালগাদে বংশের প্রাচীন নাম দেশাই )। দালগাদোর লেখা পুস্তকের 
ইংরেজি অঙ্থবাদ করেন 4. ৯. 908169। অনুবাদের নাম 10006006 ০01 £১০0110- 

80656 ৬০0০৪816810 /819110 [,810180895, (381008, 1936) বইটি থেকে এই 

প্রবন্ধে অনেক সাহায্য নেওয়] হয়েছে। এছাড়া হবসন জব্সন্, সংক্ষিগ ছিন্দী শব- 
সাগর গ্রভৃতি যথাস্থানে উল্লেখ কর! হয়েছে। 

পোতু্গীজ নামটি বাঙ্গালায় চলিত হবার আগে জিনিসটির দেশী নাম কি ছিল, তা 
জানবার একটি উপায় হল আস্ হুম্পমাম্ রচিত বাঙ্গাল! ব্যাকরণের শেষে দেওয়! 
বাঙ্গাল! পোতুগীজ শষ সংগ্রহ ( ১*৪৩ খ্রীস্টান )। পুস্তকটি বাজালায় অনুবাদ করেন 
যে চট্টোপাধ্যায় ও প্রিষ্বরঞ্জন সেন ( কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়, ১৯৩১ 
খ্ন্টা্ )। 



(৬) 

(১) আচার । তৈলাদি সহযোগে রক্ষিত অঙ্্র খান্ভ। শবগুলি বর্ণাহুক্রমে সাজান বলে 
প্রথমেই আচার শব্দটি এসেছে । বস্তত এই তালিকায় আচার শবটি মোটে ধরা উচিত 
কিনা সেই বিষয়ে ঙ্দেহ আছে। ধরার সপক্ষের যুক্তি এই যে, গ্রায় সব বাঙ্গাল! 
অভিধানকাররাই বলেছেন যে শঙ্টি পোতুগিজ (৪০৪1) শব থেকে আমদানি । 
বিপক্ষের যুক্তি এই যে, আদি পোতু'গীজ ভাষায় (8০118 ) বলে কোন শব! নেই। 
যদি পোর্তৃগীজর! এই শঙ্টি আমাদের দেশে আমদানি করে থাকে, তাহলে এটিকে 
তার! পেয়েছে এশিয়ারই কোন ভাষা! থেকে | হবসন জব.সনের মতে 'আচার' ল্যাটিন 
ভাষার শব (৪০68118 ) থেকে পশ্চিম এশিয়] হয়ে আমাদের দেশে ঢুকে থাকতে 
পারে, আর ফার্পী ভাষাতে এর আচার কূপ প্রথম প্রকাশ পায়। সংক্ষিপ্ত হিন্দী শব- 
সাগরের মতে আচার” শবটি ফারসী ভাষ! থেকে নেওয়|| ইরানে আর আফগানিস্থানে, 

যেখানে ফার্সী ভাষার প্রচলন আছে, সেখানে কিন্ত আচার শবটি চলেন! । সৈয়দ 
মুজতবা আলী লেখককে একবার জানিরেছিলেন যে এ নব দেশে প্রচলিত শব হল 
তুর্ধ (টক )। মোটকথা আচার শকের বংশ পরিচয় ঠিক জান! নেই । 

(২) আত1। আতা ফল আর তার নাম পোতু'গীজর। আমাদের দেশে এনেছে 
মেকৃমিকো বা ব্রেজিল থেকে । গত শতাবীতে আতা শঙ্ষটি নিয়ে আমাদের দেশে 
অনেক চর্চা হয়। মথুরা, অজস্তা আর বরহতের প্রস্তর চিত্রে আতার মত দেখতে, কিন্ত 
অনেক বড় আকারের ফলওয়াল! একরকম গাছ দেখ! যায়। তাই দেখে জেনারেল 
কানিংহাম বলেন যে আতা ভারতবধেরই ফল, আর এর সংস্কৃত নাম আতৃপ্য। অন্যরা 
বলেন ষে পোতৃগীজরা আনবার আগে আতা এদেশে ছিল না| তাই যে ছবি দ্বেখতে 
পাওয়। যায় ত! হয় কাঠালের নয় কদমফুলের | শষকল্পব্রমে আতৃপ্যম্ শব্বটি আছে। 
অর্থ লেখ আছে, “ফলবিশেষ । আতা! ইতি ভাষ1।” ম্যাক্সমূলার বলেন যে আতৃপ্যম্ 
শবটি নবগঠিত, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার নয়। 

(৩) আনারস। আনারস দক্ষিণ আমেরিকার ফল। পেরু আর ব্রেজিলের প্রাচীন 
ভাষার এর নাম (1780 বা! 72788 )। তাই থেকে পোতুগীজর! এর নাম বানায় 
(80895) | অবুল ফজল[তার আইন-ই-অকবরীতে আর জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে 
এই ফলের তারিফ করেছেন । পোতুগীজ (8081)89) থেকে হিন্দী শষ জনক্লাস 

হয়েছে । বাংলাতে শবটি কি করে আনারস হয়ে গেল? সুকুমার নেন লিখেছেন, 
*পোতুগীস্ আনানস্ 'রস' শৰের প্রভাবে বাঙ্গালাঁয় “আনারস” হইয়াছে" (ভাষার 
ইতিবৃত, পৃঃ ৩৭ )। 

(৪) আয়! । পোতুগীজ শব (৪18) থেকে আর] শন্দটি এসেছে। খুব সম্ভব দেশ 
শব আই'র [ -মাতা। *শ্তামশুরুরূপে দেখিলেন শচী আঁই।” ( টৈতন্ত ভাগবত ) ] 
ধ্বনিসাদৃষ্তে শবটি সহজেই আমাদের ভাষায় চুকে পড়েছে। দালগাদে! অন্মান 
করেছেন যে, ধ্বনিসাদৃশ্ত হয়েছে আরবী-ফারণী শঙ্ধ “দায়” [ স্দাই ] শবের লঙ্গে। 



১৬৮ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

(6) আলকাতর!। পোতুগিজ (৪1০8080 ) থেকে শব্দটি এসেছে। পোতুগিজরা 
শবটি নিয়েছে আরবী আলকাতরাহ বা আলকাতরান শব থেকে শব্দের গোড়াতে আল 
থেকে যাওয়াতে মনে হয় বাঙ্গালাতে আলকাতর। শবটি সোজা আরবী থেকে আসেনি, 
পোতুগীজ ভাষার মারফত এসেছে । আরবী অল অনেকটা ইংরেজি ([1;৩ )র মত। | 
তাই সোজ। আরবী থেকে এনে থাকলে শব্ধটি হয় কাতর! নয় কাতরান হত। হিন্দীর 
সঙে আরবীর সম্পর্ক বাংলার চেয়ে বেশি । হিন্দী কিন্তু আরবী শব্টি গ্রহণ করেনি। 
হিন্নীতে আলকাতরাকে বলে ডামর। 

(৬ আলপিন। এই শব্দটি পোতুগীজ (81819) থেকে এসেছে। সংস্কত “অল” 
এর [ হুল ] সঙ্গে ধ্বনি সাদৃশ্তের জন্য বোধহয় শবটি সহজে আমাদের ভাষায় ঢুকে 
পড়েছে। রঃ 

(৭) আলমারি । এই শব্দটি এসেছে পোতুগিজ (817709110 বা 21109110 ) শব্ধ 

থেকে । ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রধান ভাষায় আলমারি শব্দটি প্রচলিত । ইংরেজি 
ভাষাতে শব্টি গিয়েছে বাংল] বা হিন্দী থেকে। 

(৮) ইংরেজ। পোতুগীিজ (17819) শব্ধ থেকে আমরা ইংরেজ শবটি পেয়েছি । 
জ্ঞানেন্্রমোছন দাস তার বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে লিখেছেন, “ভারতের রাজপদ 
পাবার পর সংস্কার জড়িত উচ্চারণ বিকারে* শব্দটি ইংরাজ হয়ে গিয়েছে। জ্ঞানেন্্র- 
মোহন দাসের থিয়োরি প্রমাণ করা শক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদ1! ইংরেজ লিখতেন । তার 
লেখায় ইংরাজ নেই। রবীন্দ্রনাথের লেখায় শবটির ব্যবহারে একটা মজার ব্যাপার 
দেখা যায়। তার উনবিংশ শতাবীর লেখায় শবাটির রূপ ইংরাজ, আর বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দশক অবধি তিনি ইংরাজই লিখতেন। এই সময় থেকে তিনি ইংরেজ লেখা 
আরম্ভ করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের থিয়োরি অনুসারে তার গোড়ার দিকের লেখায় 
ইংরেজ আর শেষের দিকের লেখায় ইংরাজ থাক] উচিত ছিল। হয়েছে ঠিক উপ্টো। 
ঠিক কবে তিনি ইংরাজ ছেড়ে ইংরেজ লেখা আরম্ভ করেন ত। বল! শক্ত । রাজাপ্রজা 
গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি থেকে এই বিষয়ে খানিকট। আন্দাজ করা যায় । এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি 
১৮৯৩ থেকে ১৯০৮ খ্রীন্টাবের মধ্যে লেখা । ধে এব গ্রবন্ধ ১৮৯৮ খ্রাম্টাব্ের আগে 
লেখা, অর্থাৎ “ইংরাঁজ ও ভারতবাসী” থেকে *কঠরোধ” অবধি সেগুলিতে রবীন্দ্রনাথ 
ইংরাজ শব্ষটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর পরের প্রবদ্ধগুলিতে অর্থাৎ যেগুলি ১৯*৫-এর 
পরে লেখা, সেগুলিতে তিনি ইংরেজ লিখেছেন। শুধু এই গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ “সমস্য ”। 
[ ১৯*৮ শ্ীঃ ]তে একবার মাত্র ইংরাঁজ লিখেছেন,_*ইংরাজ সাহিত্য সমালোচক”। 
এরপর বোধহুয় গন লেখায় রবীন্দ্রনাথ আর কখনও ইংরাজ লেখেননি। কবিতায় 
ছনের খাতিরে, অবশ্থ লিখেছেন, “এসে! এসো! আজ তুমি ইংরাজ” (১৯১৭ খ্রীস্টাব )। 

(৪) ইস্তিরি। চলস্ভিকা আর বঙ্গীয় শবকোষের মতে ইস্ভিরি শব পোতুগীজ 
€951181 ) শব্দ থেকে এসেছে । (5901181) শবের অর্থ হল টান। বা ছড়ান বা বিস্তৃত 

কর!1। দালগাদদোও চলস্ভিকার মতের সমর্থন করেন ! দালগাদো৷ বলেছেন যে পো" 
গীজর৷ আসবার আগে ভারতবর্ষে লোহার ইন্তিরির.ব্যবার ছিল না) এই কাজটা 



বাজাল। ভাষায় পোতু'গীজ শব ১৬৯ 

পোতু্সীজরা এদেশে শিখিয়েছে । জ্ঞানেন্্রমোহন দাঁস কিন্ত শঙটিকে পোতৃগীজ থেকে 
আমদানি বলেননি । তার মতে ইস্ভিরি এসেছে সংস্কৃত *স্তরী* থেকে, যার অর্থ “যে 
সরে স্তরে রাখে বা ভাজ করে ।” এই মতের সমর্থনে অবশ্বী বলা যায় যে আমর ধাকে 
ইন্তিরি করা বলি পোতুর্গীজ ( 6811781 ) শবে ঠিক সেই কাজ বোঝায় না। 

(১০) ইম্পাত। এই শবটি এসেছে পোতুগীজ (1599849 ) থেকে । € 88808) 

মানে কিন্ত তলোয়ার | ইচ্ছা করলে সংস্কৃত অয়স-পত্র ( পাত ) থেকেও ইস্পাত বানান 
যায়; তবে মনে হয় (7780970৭ ) থেকেই বাংলা ইম্পাঁত এসেছে । 

(১১) এস্তার | এস্তার শষের অর্থ দেদার ব। অজন্র | চলস্তিক] ও বঙ্গীয় শষকোষের 

মতে শবটি এসেছে পোঁতৃগিজ (৩0819 ) থেকে । জ্ঞানেন্্রমোহন দাস বলেছেন যে 
শবটি ইংরেজী (62015 ) থেকে এসে থাকতে পারে । মনে হয় আরবী ইস্তিহা ( শেষ, 
নীম! ) থেকেও শবটি আসা সম্ভব । 

(১২) ওলন্দ!। জ্ঞানেজ্রমোহন দাসের মতে শকটি এসেছে পোতু গীজ ()0119008) 
থেকে । ওলন্দ। মানে বিলাতী মটর ব1 ওলন্দ1 কড়াই । শব্দটি চলস্তিক। ব1 বজীয় শব্ধ- 
কোষে নেই । বোধহয় শবটির ব্যবহার বাঙ্গাল৷ ভাষা! থেকে উঠে গেছে। 

(১৩) ওলন্দার্ত। শব্জটি পোতুগিজ (13011877062 ) থেকে এসেছে । সাহিত্যে 
শফটি প্রথম ব্যবহার করেন বোধহয় ভারত চন্দ্র, 

প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস। 
ইংরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙী ফরাস ॥ 
দিনেযার এলেমান করে গোলন্দাজী | 
সফরিয়] নানা দ্রবা আনয়ে জাহাজী ।, 

অনেক ছোট শষ হলেও ইংরেঞ্রী ডাচ, পোতু'গীজ ওলন্দাজকে বাংল ভাষা থেকে 
হটাতে পারেনি । হিন্দীতে কিন্ত ওলন্দাজ শবটি কখনও চলিত হয়নি । হিন্দী খবরের 
কাগজে আজকাল ডাচ. শব্দটি ব্যবহার হয়। 

(১৪) কপি। বাধাকপি, ফুলকপি, এগুলি এশিয়ার সর্জি। এগুলিকে বোধহয় 
পোতুগীজর1 আমাদের দেশে আমদানি করেনি । কপি শব্টি এসেছে কিন্তু পোতু'গীজ 
(০০০০) শব থেকে . স্তাশনাল জিওগ্রাফিক মানিক পত্রের আগস্ট ১৯৪৯-এর সংখ্যায় 
শাক-সজি সম্বন্ধে একটি লেখ। বেরোয় । তাই থেকে কপি সম্বন্ধে অনেক খবর জান। 
যায়। ফুলকপির প্রথম উল্লেখ পাওয়। যায় ইয়োরোপে শ্রীটপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে । খ্রী্ীয় 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্লীনি ফুলকপির কথা লিখেছেন । লগুনের বাজারে ফুলকপি প্রথম 
বিক্রি হয় ১৬১৯ সালে। যতদূর জানা আছে, বাধাকপির প্রথম চাষ হত তুরস্কে। এই 
দেশ থেকে গ্রীষ্টজন্মের আগে কেণ্ট বা সেপ্ট (0611) ইয়োরোপে বাধাকপি নিয়ে 
যায়। বাঁধাকপির যাবতীয় নাম কে্টিক ভাষার শব (1৪8 ) মোঁথা) থেকে এসেছে £ 

যেমন ইংরেজি (০৪১৮৪৪০ ), ফরাসী ( ০৪০০০1)6 ), ইত্যাদি। কপি বাঙ্গাল! দেশে 
কবে আমদানি হয় জান! নেই। মধ্ধুগের বাঙ্গাল সাহিত্যে কপিত উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। কবিকম্বণের চণ্ীমঙগলে কয়েকটি রন্ধনের তালিকা আছে। কোনটিতেই কপির 



১৭০ বিদেগী পর্যটকদের লেখায় বাঙগালান কথ! 

কথা নেই। ভারতচন্্র অনদামজলে ভবানন্দের শ্রী পল্মূখীর রান্নার লিস্ট দিয়েছেন । 
সেই লিস্টেও কপি নেই। 

হিন্দীতে বাধাকপিকে বলে করমকল্পা। শব্দটি বোধহয় ফারসী | আসন্থম্পসামের 
শবাবলীতে (০০০৬৩) শব্ষের বাঙ্গাল! গ্রতিশব দেওয়! আছে করম (০০101) )। 

(১৫) কফি। এই শব্দটি পোতুণগীজ (০৪৪৩) থেকে এসেছে ন। তৃকাঁ (19196) 
থেকে এসেছে তা জানা নেই। কঁ্ফ গাছের উতপতিস্থল আ্যাবিসিনিয়ার কাফ। 
(&.৪0 ) নামে জায়গায় | 

(১৬) কাকাতুয়!। এই শবটি মালয় ভাঁষার। পোতৃিজরই বোধহয় এই পাখি 
ও তার নাম প্রথম আমাদের দেশে আনে। 

(১৭) কাজঘর। বোতামঘরকে কাজ বা কাঁজৰর ধলে। শবটি এসেছে পোতু'গীজ 
(০88৪ ) থেকে । বাংল! ছাড়া হিন্ুস্থানী, মারাঠী, গুক্জরাটী ও তামিলেও শব্টি গ্রহণ 
কর] হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হিন্দী শব্ধসাগরের মতে কিন্তু কাজ শবটি এসেছে আরবী শব্ধ 
কায়জহ্ থেকে। 

(১৮) কাজু। কাজু বাদামকে আগে সাধারণত হিজলি বাদাম বল! হত | চলস্তিক1 
বঙ্গীয় শব্ধকোষ ও বাঙ্গাল৷ ভাষার অভিধানে কাজু শব্দের উল্লেখ নেই, তবে চলস্তিকায় 
ছিজলি বাদামের অর্থ কাজু বার্দাম লেখা আছে। ব্রেজিলের প্রাচীন ভাষায় শবটি ছিল 
(৪০৪19)। পোতু"গীজর1 সেই দেশ থেকে এই গাছ আমাদের দেশে আমদানি করে। 

(১৪৯) কাতান। কাতানের অর্থ দ বা কাটারি। পোতুগীজ (০৪029 ) শের 
মানে বড় চওড়া তলোয়ার | চলস্তিকায় আছে যে, এই (০৪৪৪ ) থেকেই বাঙ্গাল। 
কাতান শব এসেছে। জ্ঞানেন্দত্রমোহন দাস কিন্ত বলেছেন যে, কাতান এসেছে সংস্কৃত 

শব বর্তন থেকে । রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে লিখেছেন, “কাতান দৈবক্রমে পাওয়। 
গেল, তাহাতে গুণ কাটিয়। দেওয়া! হইল ।” এখানে কাতান মানে মনে হয় কাটারি, 
তলোয়ার নয়। তলোক্ার অর্থে কাতান শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালা ভাষায় বোধহয় 

নমেই। তাই মনে হয় কাতান দেশী শব । 
(২০) কানেস্তারা | চলস্তিকায় আছে যে শবটি এসেছে পোতু গাঁজ শব্ধ (০৪:788019) 

থেকে । মনে হয় এই অঙ্থমান ঠিক নয়। পোতুগীজ ভাষায় যদি (০87289018 ) শকটি 
থাকে তাহলে তার] এই শবটি স্প্যানিশ ভাষ! থেকে নিয়েছে । আর স্প্যানিশ ভাষায় 
শবকটির অর্থ ঝুড়ি । তাই মনে হয় বাংল। কানেস্তারা ইংরেজি (0811561 ) থেকে 

নেওয়া । 

(২১) কাফরী । দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব অংশে বাণ্ট, পরিবারের কাফরী বা কাফির 
জাতির বাস । পোতুগীজর1 বাংল! দেশে কাফরী শবটি আফ্রিকার সব কালে! জাতির 
নাম হিসাবে চালিয়ে দেয়। উনবিংশ শতাব্ধীতে বাংল! ভাষায় শবটির খুব প্রচলন 
ছিল। ইজরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন। “মধুনদন খর্বাকৃতি রুষবর্ণ, কৃশ এবং তাহার 
চুল কাফরির মত” (১৮৭৪ খ্রীন্টা )। বিংশ শতাবীর গোড়ার দিকেও অনেক 
উদাহরণ পাওয়া যাবে, “ফরাসী তে। আছেই ; তাছাড়া ভাবরতবাসী, আসামী, আরব 



বাঙ্গাল] ভাষায় পোতু্দীজ ১৭১ 

ব।৷ আলজিরিয়ার লোক, রতন জন চীন1” [রবীকুনাথের 
সঙ্গে ীপময় ভারতে, হ্থমীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯২৭ প্রীস্টাব ]। আফ্রিকার কালে 
দেশগুলি স্বাধীন হবার পর কাফরী শব্ধটির ব্যবহার বাংল! ভাষ1 থেকে লোপ পেয়ে 
যাচ্ছে। 

(২২) কাবার। কাবার শব্দের অর্থ শেষ £ যেমন মাস কাবার, ইন্তক বিস্তি কাবার, 

ইত্যার্দি। শটি এসেছে পোতুগীঁজ (৪০৪৪7) [ -শেষ কর] থেকে। ভারতীয় 
ভাষাগুলির মধ্যে বাংল! ছাড়া কাবার শবটি শুধু কোক্কনীতে আছে। 

(২৩) কামরা | ল্যাটিন শব ( ০821618 ) থেকে পোতুতগীজ শব (০810619 )। 
তাই থেকে বাংল। শব্ধ কামর | ল্যাটিন শব্টি আবার ইংরেজির মারফত বাঙ্গালা 
ভাষায় ঢুকেছে ক্যামের হয়ে। 

(২৪) কামিজ । কামিজ আসলে আরবী ভাষার শব । পোততু'গীঁজর] শবটি আরবী 
থেকে নেয়। অনেকে অন্গমান করেন যে বাংলাতে শবটি পোতুগীজ ভাষার মারফত 
এসেছে, সোজা আরবী থেকে আসেনি । 

(২৫) কারতুজ। এই শব্দটি হয় পোততু গীজ (০৪::০:০), নয় ফরাসী (০21০801) 

থেকে নেওয়া । 
(২৬) কালাপাতি। নৌকার ছিদ্র বন্ধ করাকে কালাপাতি করা বলে। চলিত 

বাঙ্গাল। ভাষায় শবটির ব্যবহার বিশেষ নেই । শবটি এসেছে পোতৃগীজ (০৪195) 
থেকে । দালগাদে। অন্থমান করেছেন যে, পোতুগীজরা হয়তো শবটি আরবী থেকে 
পেয়েছে। 

(২৭) কিরিচ। কিরিচ মালয় দেশের ছোর) | সে দেশে এর নাম [1001)115 ]। 
পোতু'গীজর! এই ছোর1 আর তার নাম আমাদের দেশে আনে। 

(২৮) কেদারা। পোতুগীজ শব্ধ (০806178 ) থেকে বাংল! কেদার1 এসেছে। 
আজকাল চেয়ার কেদারাকে হটিয়ে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ কিস্তু চেয়ার বিশেষ পছন্দ 
করতেন ন1। তার প্রিয় শব ছিল কেদার। বা! চৌকি। শেষের কবিতায় অজশ্র ইংরেজি 
শব আছে, কিন্তু চেয়ার নেই £ “অমিত গেলনা, আরাম কেদারায় বসে সামনের 
চৌকিতে পা ছুটে। তুলে দিয়ে বিলিয়ম জেমসের পঞ্জাবলী পড়ছে”। [আরাম কেদারার 
আরাম এসেছে ইংরেজি ৪170-01)811 এর ৪ থেকে, কেনন। এই কেদারায় বল! 
আরামের-_হুকুমার সেন, ভাষার ইতিবুভ, পৃঃ ৩৭ ]1 

(২৯) কোরেস্তা। গ্রমারা খেলায় কোরেস্তার অর্থ চল্লিশ। পোতুগীজ (38818016) 

শব্দ থেকে এর আমদানি । 

(৩০) ক্রুশ শবটি বাংলাতে এসেছে পোতু'গীজ ০: থেকে । 
(৩১) গরাদে বা গরাদিয়।। এই শবটি এসেছে পোতু গীজ 92৪0০ থেকে । গরাদে 

মানে লোহ! বা কাঠের সিক বা ছড়, যেমন জানলার গরাদে। ধ্বনি-সাদৃশ্য থাকলেও 
গারদের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই । গারদ এসেছে ইংরেজি 09881 থেকে। 

(৩২) গামলা পোতৃ'গীজ 8৪70618 শব্ধ থেকে গামল। এসেছে। আসহ্ম্পসাষের 



১৭২ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা 

শবাবলীতে 8919৩15-র ছুটি বাংল! প্রতিশব দেওয়া আছে, তামারি আর তাগারি। 
তাগারি শব্দটির পশ্চিমবঙ্গে প্রচলন নেই । ঢাঁক1 অঞ্চলে তাগারি মানে রাধবার কড়া। 

হিন্দীতে তাগারি মানে গামল1 | তামারি বাঙ্গাল! দেশের কোন আঞ্চলিক শব্ধ হতে 
পারে। ৰ 

(৩৩) গির্জা। শব্ধটি পোতুরগীজ 181০8 শব্ধ থেকে এসেছে । 187519 শঙাটি 
ল্যাটিন ৩০০1৪51৪ শষ্ধের অপন্রংশ | উত্তর ভারতের সব ভাষায় গির্জা শব্ষটি গ্রচলিত। 
কোষ্কণীতে বলে ইগর্জ]। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে শবটি চলিত হয়নি । 

(৩৪) গুধড়ী। শবটি জ্ঞানেন্্রমোহন ঘাসের মতে পোতু'গীজ ৪০৫7) থেকে 
নেওয়1। ৃ 

(৩৫) চা। শবটি চীনদেশীয় | চীনালিপিতে যে ছবি দিয়ে চা লেখা হয় তাকে 
ছুরকম ভাবে পড়া যায় £ মান্দারিন বুলিতে ছা, আর ফুফিয়েনের বুলিতে তে। জাপান, 
ইন্দোচীন, পোতুগাল, গ্রীন আর রাশিয়ীতে প্রথম উচচারণটি গ্রহণ কর] হয়। বাকি 
সব ইয়োরোপীয় ভাষায়, আর আমাদের দেশে তামিল, তেলেগ্ড আর মালয়ালী ভাষায় 
দ্বিতীয় উচ্চারণটি গ্রহণ করা হয়। বাঙ্গাল! ভাষায় প্রথম উচ্চারণটিই হ্বীকৃত। তাই 
অনুমান কর? যেতে পারে যে পোতু'গীজরাই শব্দটি বাঙ্গাল! ভাষায় এনেছে। 

(৩৬) চাবি। শ্টি এসেছে পোতুগীজ ০১৪%৪ থেকে। প্রাচীন শব্ধ কুঁজিকে চাবি 
হটিয়ে দিয়েছে । গ্রবাদ বাক্যেও এখনও চাবি বল। হয়, “ঘর সর্বস্ব তোমার, চাবি 
কাঠিটি আমার |” 

(৩৭) জানল] বা জানাল] । পোর্তুগীজ 18618 থেকে জানল। শব্ধের উৎপতি। 
জানলার বোধহয় চলিত বাঙ্গালায় কোন প্রতিশব নেই, তবে বাতায়ন, যার আক্ষরিক 
অর্থ ভেষ্টিলেটার, কবিতায় জানল! অর্থে ব্যবহার হয়। হিন্দীতে জানলাকে বলে 
খিড়কি, কিন্তু বাংলায় খিড়কির সাধারণ অর্থ বাড়ির পিছনের দরজা । আস্হুম্পসাম 
তার পো্তৃ'গীজ বাঙ্গাল! শব্ধাবলীতে 1901এর বাঙ্গাল প্রতিশব দিয়েছেন ঝরোথ]। 
বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিরাও জানল। অর্থে শব্দটির ব্যবহার করতেন । জ্ঞানদাস লিখেছেন, 
“সখীগণ হেরই ঝরকহি' ঝাঁকি । আরতি অধিক তৃপত নহ আখি। 

(৩৮) জুয়া । মনে হয় শব্দটি সংস্কৃত শব্ধ ছ্যুত-থেকে এসেছে, তবে কোন কোন 
পোতুগীজ লেখক অঙ্মান করেছেন যে শবটি পোতুগীজ 1০8৪: থেকেও এসে থাকতে 
পারে। চৈতন্য ভাগবতে আছে, “কেহ বলে মোর পুত্র পরম জুয়ার । মোর এই বর যেন 
না খেলায় আর |” চৈতন্য ভাগবত ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা । পোতুগীজরাও বাঙ্গাল 
দেশে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আসে । অত লত্র তাদের 19821 শব জুয়। রূপ নিয়ে 
বাঙ্গাল! ভাষায় প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়ন1। 

(৩৫) টোক]। জানেজমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বন্ধ, তিন- 
জনেই বলেছেন যে শব্দটি এসেছে পোতৃগিজ শব 1০৪০৪ থেকে । পোতুগীন্র লেখকর! 
কিন্তু শবটিকে দাবি করেমনি। কবিকঙ্কণ টোকার উল্লেখ করেছেন-- 

বিউনি চালনি ঝাঁটা ভোম গড়ে টোক1 ছাত! 
জীবিকার হেতু এক চিতে। 



বাঙ্গাল। ভাষায় পোতু্পীজ শব্দ ১৭৩ 

টোকার ব্যবছার নিশ্চয় বাংল! দেশে পোতু'গীজর] আসবার আগে থেকেই ছিল, 
কাজেই হঠাৎ তার জন্য একটি বিদেশী নাম গ্রহণ কর] হয়েছিল বলে মনে হয়না । তাই 
মনে হয় শব্টি দেশী। তাছাড়া, আস্স্ম্পসামও পোতু'গীজ ০০০৪ শব্বের বাংলা 
প্রতিশ দিয়েছেন পাগড়ি বা পাগ। বাংল! টোকা তে পাগড়ি নয় তালপাতার 
ছাঁতা। ৃ 

(৪০) তামাক । ১৫৫৮ খ্রস্টাব্ের কাছাকাছি স্পেনের লোকের আমেরিক1 থেকে 
ইয়োরোপে প্রথম তামাক নিয়ে আসে । স্পেনের ভাষায় তামাককে বলে 120৪০০। 
[৪৪০০ শকটি কোথা থেকে এলে! জানা নেই। কেউ কেউ অন্মান করেন যে 
প্:০১৪৪০ দ্বীপের নাম থেকে 1৪৪০০ এসেছে ; আবার অনেকে বলেন যে এই দ্বীপ- 

বাসীর। অতিরিক্ত তামাক সেবন করত বলে হ্বীপের নাম ০৮৪৪০ হয়েছে। এই 
(৪০৪০০ থেকে ইয়োরোপের সমন্ত ভাষায় আর ভারতবর্ষের, এক কোঙ্কণী বাদে, 
যাবতীয় ইন্দো-আর্ধ ভাষায় তামাকের নাম এসেছে। পোতুগীজর1 আমাদের দেশে 
তামাক আর তার নাম আমদানি করে। আশ্চর্য এই যে, গোয়াতে, যেখানে চারশ বছর 

ধরে পোতৃগীজদের রাজত্ব ছিল সেখানকার ভাষ। কোঙ্কণীতে এই শবটি চলিত হয়নি। 
কোঙ্কণীতে আর ভ্রাবিড় ভাষাগুলিতে তামাককে বলে ধৃষ্পান করবার পান। পাছে 
সাধারণ পানের সঙ্গে ভূল হয় তাই সাধারণ পানকে বলে খাবার পান। 

বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণত তামাকু লিখতেন। “গদ্দির উপর মসনদ করিয়। বসিয়া, সোনার 
আলবোলায় অন্বরি তামাকু চড়াইয়৷ মর্ত্যলোকে ম্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন।” 
(কৃষ্চকাস্তের উইল )। তবে তামাকু বোধহয় সেই সময় শুধু সাধুভাষায় ব্যবহার হত। 
চলিত ভাষায় তাষাকই প্রচলিত ছিল। “নবীন চকমকি £কে টিকে ধরিয়ে তামাক 
সাজলেন।” (হুতোম প্যাচার নকৃশ। )। 

(৪১) তিজেল। চেপটা হাঁড়িকে তিজেল বলে । শব্দটি পোতু্গীজ 11861 শব 
থেকে এসেছে। আস্ক্্ম্পসাম £18৩1এর বাংল! প্রতিশব দিয়েছেন তেলৈন। সাহিত্যে 
তেলৈন শব্দের ব্যবহার বোধহয় নেই, তবে কাছাকাছি শব্ধ তেলানী শ্রীরষ্ণকীর্তনে 
আছে £ «তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল ।” বসস্তরঞ্ন রায় লিখেছেন তেলানীর অর্থ 
ছোট হাড়ি, এটি ২৪ পরগণার প্রাদেশিক শব্দ। 

(৪২) তেরেস্ত। | প্রমারা খেলার শব তেরেস্তান অর্থ ত্রিশ। পোতু্গীজ শব 
01008 থেকে শবটি এসেছে । 

(৪৩) তোয়ালে । চলস্তিকার মতে শব্দটি এলেছে পোর্তু গীজ (০211,8 থেকে। 
দালগাদোও এই কথার সমর্থন করেছেন । মনে হয় চলস্তিকার অনুমান ঠিক নয়। খুব 
নভব শব্দটি ইংরেজি (০৬০1 থেকে আমদানি, কারণ তোয়ালে ব্যবহার কর! আমর! 
বোধহয় ইংরেজদের কাছ থেকে শিখেছি । তার আগে গামছাই চলত । 

(৪৪) তোলে। | রাজশেখর বনু ও হুরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে শবটি 
এসেছে পোতৃগীজ £৪188 থেকে । জ্ঞানেন্রমোহন দাস বলেছেন যে শবটি হয় সংস্কৃত 
থেকে নেওয়া, নয় কোন দেশী শব । শুধু তোলো! শবটির ব্যবহার বোধহয় বাঙ্গাল? 



১৭৪ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্জালার কথ 

ভাষায় মেই। যদি এই রকম ব্যবহার থাঁকে, তাহলে বোধহয় বল! যায় যে শব্দটি 
পোতুগীজ থেকে এসে থাকতে পারে। সাধারণত কিন্তু তোলো"ছাড়ি এই যুক্ত শবই 
'দেখা যায়। যেমন নীলদর্পণে আছে, “ধার পানে চাই তানারি মুখ তোলো-ছা(়”। 
মুখ তোলো-ছাড়ি মানে মুখ গভীর ও কষ্ধরর্ণ। খুব সম্ভব তোলো-ছাড়ি মানে যে 
ছাড়ি না মেজে বা পরিষ্কার করে তুলে রাখা হয়। তাই গম্ভীর কালে মুখ তোলো- 
হাড়ির লঙ্গে তুলনীয় । তোলো-ছাড়ির তোলে! তাই মনে হয় দেশী শব, পোতুগীজ 
থেকে আমদানি করা নয় । 

(৪৫) নিলাম। পোতু গীক্জ 16170 শব্ধ থেকে নিলাম শবটি এসেছে । [.51190 
পবের উৎপত্তি কী করে হল ত1 জামা নেই। হয়তে। আরবী অল-ইলাম ( ঘোষোণা, 
বিজ্ঞাপন ) শব থেকে এই শব্টি বানান হয়েছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ (অষ্টাদশ 
শতাব্দী ) শবটির ব্যবহার করেছেন, “প্যাদার রাজ] কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে নিলাম 
জারি।* 

(৪৬) নোন]। পোতৃগীজরা এই ফল আমাদের দেশে আামেরিক থেকে আনে। 
পোতুগীজ ভাষায় এই ফলের নাম &130929 । 

(৪৭) পরাত। সব বাঙালী অভিধানকাররাই বলেছেন যে পরাত শব্টি পোর্তু- 
গীজ 01810 শব্ব থেকে নেওয়!। দালগাদে। কিন্তু পরাত শব্দটি পোতুগীজ থেকে নেওয়া 
বলে দাবি করেননি । পরাত হিন্দীতেও ব্যবহার হয়। সংক্ষিপর হিন্দী শববসাগরের মতে 
পরাত এসেছে সংস্কৃত পাত্র থেকে। 

(৪৮) পাউরুটি । পোতুগীজ 2৪০ শবের অর্থ খারা দ্বার] স্ফীত আটার রুটি। 
তাই থেকে বাঙ্গাল জোড়া শব্ধ পাউরুটি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন “আমি ভাত ছাড়িয়াছি, 
পাউকুটি খাই। (লোকরহ্ত )। 

(৪৯) পাতি। পাতি মানে ছোট বা নিকুষ্ট। যেমন পাতিলেবু, পাতিকাক বা 
পাতিহাম। পোতুগীজ ভাষাতে (29৫০ ) মানে হাস । এই থেকে দালগাদো৷ অন্মান 
করেছেন যে বাংল! পাতিহাপের পাঁতি এই (8০) শব্ধ থেকে নেওয়া। এই অুমান 

বোধহয় ঠিক নয়, তবে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একে অসভ্ভব বলেননি । তার মতে পাতি 
শবটি হয় দেশী নয় পোতৃপীজ শব (781০) থেকে আমদানি । 

(৫) পাদ্রী । পোতুগীজ (78016) শব থেকে আমর] পাদরী পেয়েছি । 
(8১) পিপা। শব্ষটি সোজা পোতু'গীজ (125 ) থেকে নেওয়া! | ভারতবর্ষের প্রায় 

সব প্রধান ভাষাতেই শবটি প্রচলিত | 
(৫২) পিরিচ। এই শবটি (91169) রূপে পোতৃ গীজর1 আমাদের দেশে আমদানি 

করে। তবে অন্ত কোন ইয়োরোপীয় ভাষায় (71768 ) ব! এর কাছাকাছি উচ্চারণের 
কোন শব নেই। খুব সব মালয় ভাষার শষ (28108) থেকে পোতুগীজরা (911৩) 
শবটি বানিয়েছিল । 

(৫৩) পিস্তল । অনুমান কর! হয় যে পোতুগীজ শঙ্ (2161015 ) থেকে বাছালা 



বাঙ্গাল! ভাষায় পোতুগীজ শব ১৭৫ 

পিস্তল শব্ধ এসেছে। ইংরেজি শব ( 018101) আর ওলম্দাজী শষ ( 0181001)-ও 
ধ্বনির দিক দিয়ে পিস্তলের কাছাকাছি। 

(৫৪) পেঁপে । পেপে আযামেরিকার ফল। পোতুণগীজরা এই ফল আমাদের দেশে 
আমদানি করে। এর পোতু'গীজ নাম (2812815) বোধহয় আমেরিকার কোন আদি 
ভাষা থেকে নেওয়া । 

(৫৫) পেয়ার।। এই ফল পোর্তু গীজর। আযামেরিকা থেকে আমাদের দেশে আনে । 
পেয়ার1 শবটি কিন্ত আমেরিকান নয় । নাসপাতি জাতীয় ফল পেয্সারকে (9687) 
পোতুগীঙ্গ ভাষায় (9618 ) বলে। সাদৃশ্য আছে বলে এই ফলের নামও ওরা (2978) 
রাখে । তাই থেকে বাঙ্গাল! শব্ধ পেয়ার] | হিন্দীতে পেয়ারাকে বলে অমরুদ | অমরুদ 
ফার্দী শব্ধ, আর ফার্সাতেও অমরুদ বলে পেয়ার (06817) কে। 

(৫৬) পেরু । পেরু দক্ষিণ আমেরিকার মোরগ জাতীয় পাখি। নামটি এসেছে 
পোতুগীজ শব (7০10) থেকে । কেন এই পাখির নাম পেরু হল, আর কেনই বা 
পেরু নাম উঠে গিয়ে আজকাল এই পাখিকে টাকি বল হুয় ত1 জান] নেই। ইংরেজিতে 
পেরু নাম কোন দিনই চলেনি। গোড়া থেকেই ইংরেজিতে টাকি নামটি প্রচলিত। 
বোধহয় ইংরেজির প্রভাবে পেরু নাম উঠে গিয়ে বাঙ্গালাতেও টাকি নাম চলছে। 

(৫৭) পেরেক। পোতু'গীজ শব (11০৪০) থেকে পেরেক শবটি এসেছে। 
€ 7198০ ) মানে মাথার কাটাও হয়ঃ তবে এই অর্থে পেরেক বাঙ্গাল! ভাষায় ব্যবহার 
হয়নি। আন্হ্ম্পনামের শব্দাবলীতে (758০ )-র তিনটি বাঙ্গাল প্রতিশ দেওয়া 
আছে; মেক, কীল আর গজাল | মেক ফাস শব বাংলাতে একমাত্র প্রয়োগ বোধ- 
হয় “কফিন চোরের ব্যাট মেক মারা” এই প্রবাদে। কিল বোধহয় সংস্কৃত শব্ধ; শব্দটি 
হিশ্বীতে ব্যবহার হয়। গজাল শব্দের জন্ম কী করে হল বলা শক্ত । জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 
ফাস গজ (লোহার শিক )-এর সঙ্গে সংস্কৃত অল্ (হুক্ মুখ) সন্ধি করে গজাল 
বানিয়েছেন। বড় পেরেক অর্থে গজাল বহুদিন বাঙ্গাল ভাষায় গ্রচলিত। সপ্তদশ 
শতাবীতে ক্ষেমানন্দ তার মনসামঙ্গলে লিখেছেন, “নানারূপ বদ্ধ করি, বাঁশের গজাল 

মারি, সাজাইল কলার মান্দাসে |” গজাল শব্দের চলন বাংল। ভাষাতে এখনও আছে, 

তবে মেক চলিত আর কীলের ব্যবহার বোধহয় নেই । উনবিংশ শতাব্দী থেকে পেরেক 
শবই চলিত হয়েছে । হুতোম প্যাচার নকৃশাতে মাতালের গান আছে, “কে ম। রথ 
এলি সর্বাঙ্গে পেরেক আট! চাকা ঘুর ঘুরালি?” 

(৫৮) প্রমারা। প্রমারা এক রকমে তাসেন জুয়া। শঙ্ঘটি এসেছে পোতু'গীজ শব্দ 
( 0187)610 ) থেকে। 

(৫৯) ফর্ম।। পুস্তকাদির তগুলি পৃষ্ঠা এক সঙ্গে ছাপ! হয় তাকে কর্ম বলে। 
চলস্ভিকার মতে শব্দটি এসেছে পোর্তৃগীজ (19:17 ) থেকে । অনেকে কিন্ত অন্গমান 
করেছেন যে শবটি ইংরেজী 10129০ এর লিপান্তর | 

(৬) ফিত1। শবটি পোতুগীজ (85 ) থেকে এসেছে । আস্ম্ুম্পসামের শবা- 
বলীতে (56 ) শবের বাজান! গ্রতিশব্ধ দেওয়া আছে কিনার] । কিনার। আজকাল 
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হিন্দীতে চলে । বাংলাতে পাড় বা ফালি অধিক প্রচলিত। 
(৬১) ফিক্রু বা ফিগ্র.। প্রমারা খেলার একরকম দানের নাম ফিক্রু। শব্দটি এসেছে 

পোতুগীজ (8818 ) থেকে । 
(৬২) ফিরিঙী। চলস্তিকার মতে শবটি এসেছে, পোতু'গীজ শব্দ (7181)082 ) 

থেকে । সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দ্রিকে বাণিয়ের লিখেছেন যে ভারতবর্ষে ইয়োরোগীয়দের 
ফ্রাঙ্গী (718118015 ) বলে । অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি ফিরিঙী হীনার্থক শব ছিল ন1। 
জ্ঞানেঞ্রমোহন দাসের অভিধানে বাতিজর বলে একটি শব আছে । তাতে তিনি একটি 
দ্বাসখতের উল্লেখ করেছেন, যার আরম, শশ্রীগাছপার কোরর্ণের ফিরিঙগী শুচরিতেষু* 
(১৭৩৫ খ্রীস্টাৰ )। আরও একশ বছর পরে ফিরিঙ্গী শব্দের অর্থ ইয়োরোগীয় ও 
ভারতীয়দের মিশ্রিত জাতিকে বলা হত। তখন কোন' ইংরেজকে ফিরিজী বল! মানে 
প্রায় তাকে অপমানিত করা । 

(৬৩) ফেন্তা | ফেন্ত। মানে মেল ব। পরব । পোতু্গীজ শব (658 ) থেকে এই 
শব এসেছে। 

(৬৪) বয়] শব্দটি পোতৃগীজ (০1৪ ) শব্ধ থেকে এসেছে । নদী বা সমুত্রের চড়া 
ইত্যাদি দেখাবার নিদর্শনকে বয়] বলে। 

(৬৫) বয়াম । আচার রাখবার চীনামাটি ইত্যার্দির পাত্রকে বয়াম বলে। শবটি 
এসেছে পোতুগীজ শব (6০1৪০) থেকে। পোর্তুর্গীজর1 এই শবটি কোথা থেকে 
পেল, তা ঠিক জানা নেই। খুব সম্ভব তাঁর! মালয় বা ইন্দোচীনের কোন ভাষা থেকে 
শব্দটি নেয়। হিচ্দীতে বয়ামকে সাধারণত অমুতবান বলা হয়, তবে উত্তর প্রদেশে 
কোথাও কোথাও বয়াম শব্দটিও ব্যবহার হয়। 

(৬৯) বরগা ৷ পোতুগীজ শব্ধ (৩:8৪ ) থেকে শবটি এসেছে। 
(৬৭) বাও। উপদ্ংশঘটিত দুষিত গ্রস্থিস্কীতি রোগকে বাগী বা বাও বলে। শকটি 

এসেছে পোতুগিজ ( ৮০৮৪০) ইংরেজি ( ০০১০) থেকে। 
(৬৮) বারান্দা । বাঙ্গাল! ভাষায় শবটি কোথা থেকে এলে! সে বিষয়ে কয়েকটি 

থিওরি আছে। চলস্তিকাতে আছে যে, শখটি ফা বরামদহহ থেকে নেওয়া! | ফাসঁ 
বরামদ শব্দের অর্থ যা বেরিয়ে আছে। বরাম্দহ মামে তাহলে হবে (9০:০%) বা গাড়ি- 

বারান্দ। দ্বিতীয় থিওরি অন্গসারে বারান্দা এসেছে পোতুগীজ শব ( ৪187008 ) 
থেকে। তৃতীয় মত হল যে, শব্দটি আলে ভারতবর্ষেরই ; প্রায় একই উচ্চারণের 
পোতৃগীজ শব্দের অস্তিত্ব নেহাতই আকম্মিক। গত শতাব্দীতে বিদেশী পণ্ডিতের! শব্দটি 
নিয়ে চর্চা করেন। বু ধাতু থেকে শব্দটি বানাবার চেষ্টা করা হয়। ম্বচ্ছকটিকের কোন 
কোন পুঁিতে বরগু-লম্বক শব্দ আছে। এই শব্দটির অর্থ কী তাই নিয়েও গবেষণা 
হয়। 

যাই হোক ইংরেজি ( ০7809) শব্দ যে বাংল! বাঁ হিন্দী বারান্দা থেকে নেওয়া, 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

(৬৯) বালতি | শব্টিকে সাধারণত পোতুগীজ (১৪1৫) থেকে আমদানি বলে ধর+ 
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হয়? তবে পোতু'গীজ ভাষাক্ম শব্টি কোথ। থেকে এলে! তা৷ জানা নেই। পোতৃগীজ 
লেখকর? অনুমান করেছেন যে শব্টি আসলে কোন ভারতীয় ভাষা! থেকেই নেওয়া |. 
ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রধান ভাষাতেই শবটি আছে । আসন্গমপসাম বালতির বাঙগাল। 
প্রতিশব্' দিয়েছেন চিলিয়া। এই শব্টি আজকাল বাংল ভাষায় চলে না। মনে হয় 
তুকী চিন্মচী (হাত মৃখ ধোবার গামল] ) শবটিকে চলিত ভাষায় চিলিয়া বলা হত। 

(৭*) বাসন। পুরাতন পোতুগীজ ভাষার (৮৪০1০ বা ০৪০19 ) বলে একটি শর্ঝ 
আছে। শবটির অর্থ থাল1। হুবসন জবসনের মতে বাঙ্গাল। বাসন এই (১৪০1০) থেকে 
এসেছে । হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা মেনে নিয়েছেন । জ্ঞানেন্্রমোহন দাস আর 
রাজশেখর বস্তু কিন্তু বলেছেন যে শবটি সংস্কৃত থেকে এসেছে, তবে কোন সংস্কৃত শব্ধ 
থেকে বাসন এসেছে তা৷ তারা বলেননি । 

(+১) বিস্তি। প্রমার1 খেলায় বিস্তির অর্থ কুড়ি। শবটি এসেছে পোতুগীজ 
(৮1015) থেকে। 

(৭২) বিদ্কুট। শবটি পোতুগীজ (৮1০০০) থেকে এসেছে, না, ইংরেজি 
( 915091. ) থেকে এসেছে, তা বলা কঠিন। বিদ্কুট অনেকদিন রেখে দিলেও খারাপ 
হয় না, তাই আগেকার দিনে জাহাজের খাবার হিসাবে বিস্কুট সঙ্গে নেয় নিয়ম ছিল। 
পোতুগীজ নাবিকরাই প্রথম আমাদের দেশের লোককে বিস্কুটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দেয়। তাই শব্টি পোতুগীজ থেকে আসাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ইংরেজির দিকে 
এক মাত্র যুক্তি এই যে, পোতুগীজ থেকে এনে থাকলে শবটির উচ্চারণ বিস্কৃত হুত। 

(৭৩) বেসাঁলি বা বেসারি | বেসালি মানে ছুধের কেঁড়ে, বা মাটির সর রাজশেখর 
বন, আাঁনেন্দ্রমৌহছন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই বলেছেন যে শবটি এসেছে 
পোর্তৃগীজ ( 585111)8 ) থেকে । পোতৃগীজ লেখকর! কিন্ত শবটি পোতু্গীজ থেকে 

এসেছে বলে দাবি করেননি । মধ্যযুগের বাঙ্জাল৷ সাহিত্যে বেসালি বা বেসারির অনেক 
উদ্দাহরণ পাঁওয়। যায় | যেষন, রামেশ্বরের শিবায়নে [ ১৭১১ খ্রীস্টাব্ধ ] আছে, “ঈষহ্ষও, 
স্থপ দিল বেসারির পরে” $ চপ্তীদাস লিখেছেন, “যতন করিয়া, বেসালি ধুইয় লাজ 
সাজাই ভুধ”। 

(৭৪) বেহাল।। শব্দটি এসেছে পোতুরগীজ ( $1019 ) থেকে । 
(৭) বোতল। শব্দটি এসেছে পোতু'গীজ (9০৫০111০ ) থেকে । শব্দটি বোধহয় 

ইংরেজি (901016 ) থেকে আসেনি, কারণ তাহলে হয়তো! এর উচ্চারণ বাংলা বোটল 
হত। 

(৭৬) বোতাম । শব্দটি এসেছে পোর্তুপীজ (€ ৮০৫৪০) থেকে। আস্স্ম্পসামের 
শবাবলীতে (৮০৪০) শবের ছুটি বাঙ্গাল! গ্রতিশব দেওয়া আছে ; 85০01001 ( ঘুী) 
আর £০০০7০ ( তকম )। ঘুপ্তী শব্দটি স্থৃতার তৈরি গোঁল বোতামের জন্ত এখনও 

বাবহার হয়। তকম বলে কোন শব্ধ বাজালায় আজকাল চলিত নেই। তকম। বলতে 

বোধহয় তকমা বোঝানে। হয়েছে । তকমার অর্থ চাপরাশ বা লীলমোহর। বাংলা 

তকম। শব তুকর্খ তমগ! শব্দের বর্ণাবিপর্যয় থেকে তৈরি। 
১২ 
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(৭৭) বোমা । শবটি পোতৃপীজ (৮০৪ ) থেকে এসেছে। বোমার অর্থ বারুদ- 
পূর্ণ গোলক | (9923) ) শবের আর একটি অর্থ জলের পাম্প। বাজালার এই অর্থ 
গ্রহণ কর! হয়নি, তবে ছিন্দী ও মারাঠীতে বন্বা! শব প্রচলিত। 

গাড়ির ঘে কাঠে জোয়াল লাগানে। থাকে তাকে বোম বলে । এই বোম এসেছে 
ওলনাজী শব্ধ (৮০০ ) থেকে। 

(৭৮) বোদ্ধেটে। শবটি পোতুনীজ ( ১০13৮270507 ) থেকে এসেছে। 

(৭৯) ব্যাণ্ডেল। ফরাসী বন্দর শব্দ পোতুগীজ উচ্চারণে (98151 ) হয়ে এখন 

বাঙ্গাল। একটি শহরের নাষ হয়ে গেছে। 
(৮*) মাইরি । বাঙ্গাল! অভিধানকাররা বলেছেন যে এই শপথ শবটি এসেছে 

পোতুর্গীজ (142715 যীশ্তমাতা ) থেকে। নিন্বয় ্থলেও মাই বা মাই রি বলা হয়। 
বৈষ্ণব পদাবলীতে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। যেমন, “মাইরি স্থ্রধূনি তীরে 
নেহারি” (জগদানন্দ); “আর এক লাজ তোহে কি কইব মাই । জল দেই দেই তবন্থ 
না যাই ।” (বিগ্যাপতি )$ ইত্যাদি শপথ হিসাবে মাইরির প্রয়োগ মধ্যযুগের বাঙ্গাল 
সাহিত্যে পাওয়। যায় না । তবে আজকালকার কথ্য ভাষায় মাইরি, এই শপথ, ব্যাপক 
ভাবে প্রচলিত। সাধারণতঃ লোকে শপথ নিজেঘের দেবতা ব1 দেবতুল্য ব্যক্তির নামে 
নেয় । যীশুমাতা মারীকে বাঙ্গাল! দেশে লোক এতো! ব্যাপকভাবে দেবতুল্য ব্যক্তি বলে 
জানে না। 

সম্ভবত মাইরি মায়ের দিব্য ( যীশুমাত। ) মারীর মি নয়। 
(৮১) মার্কা । এই শবটি পোতুগীজ 287০৪ (রাজশেখর বসু ) থেকে এসেছে ন। 

ইংরেজি 10871. (জ্ঞানেন্্রমোহন দাস ) থেকে এসেছে, তা বলা শক্ত । 

(৮২) মারতোল। মারতোল বলে হাতুড়িকে । শব্দটি এসেছে পোতুগীজ (1081- 

161০ ) থেকে । মনে হয় শবটি বাংলার চেয়ে হিন্দীতে বেশী চলে । চলাস্তিকাতে শব্দটি 

(৮৩) মাস্ধল। এই শব্দটি হয় পুরাঁনে৷ পোতুগীজ শব (2285:0) থেকে, নয় 
আধুনিক পোতৃগীজ শব্ধ (09970 ) থেকে এসেছে। 

(৮৪) মিস্থ্রি। শব্দাট এসেছে পোতু গীজ (77595) থেকে । পোতু শী শটির 
অর্থ বর্দার-মিত্ত্রি বা ফোরম্যান। 

(৮৫) মেস্ত্র। অষ্টাদশ শতাবীতে ইংরেজ রাজপুরুষদের লগ্োধনে মেনর বা মেম্তর 
শব্ব ব্যবহার হত। যেমন, "ম্বপ্তি সকলমজলৌক নিলয় শ্রীযুক্ত মেস্ত্র রমান মেকলৌড় 
সাহেবজিউ সছ্দার চরিত্রেধু” [ প্রাচীন বাঙল। পত্র সঙ্কলন, পঞ্জ সংখ্যা ১২৫ ]| এই 
মেস শব হর ইংরেজি 1329167, নয় পোতুগীজ 106851€ থেকে নেওয়া । 

(৮*) মেজ। শব্টি হিন্দীতেই বেশী চলে বাঙ্গালায় খুব বেশী ব্যবহার নেই। 
রবীঙ্গনাথ লিখেছেন, আমর] যদ্দিও পাতিয়াছি মেজ, হোটেলে ঢুকেছি পালিয়ে 
কালেজ"। হিন্দীতে শবটি এসেছে আরবী-ফারসী শব্দ মেজ থেকে । দালগাদে অন্তু" 
মান করেছেন যে আরবী-ফারমীতে শবটি পোতুপীজ 3০৪৪ থেকে নেওয়1| মনে হয়, 
বাংলাতে শবটি এসেছে হিন্দী মারফত $ সোজ। পোতুগীজ থেকে আদেনি। 



বাঙ্গাল! ভাষায় পোতৃর্পীজ শব ১৭৯ 

(৮৭) ষেরিনো। এক রকম ভেড়া আর তার পশমকে মেরিনো। বলে। জ্ঞানেজ- 
ফোহন দাস লিখেছেন যে শবটি পোতুগীজ [261170র লিপ্যন্তর | মনে হয় শবাটি 
ইংরেজির মাধামে বাঙ্গালায় এসেছে । 115110০ মূলে স্প্যানিশ ভাষার শব । 

(৮৮) যী্ু। চলস্তিকায় আছে ঘে পোতু'গীজ (1680 $ থেকে যীশু নাম এসেছে। 
এই কথার কোন প্রমাণ নেই। কপার শান্মের অর্থভেদ গ্রন্থে ১৭৪৩ খ্ীষ্টাব ] যেহুস 
আছে, যীশ্ড নেই। “ধেসুস থিস্ত আরবার আইসিবেন পৃথিবীতে মহাগ্রলয়ের দিন |” 

(৮৯) রেস্ত। রেস্ত মানে পুজি ব৷ সম্বল। শবটি এসেছে পোতুগীত্ত (16810) 
থেকে। 

(৯০) লগ্ত, | লন শহরের নাম পুরানো! বাঙ্গালা বা! সংস্কৃততে লপ্ড, | শবটি 
পোতুগীজ (10075) থেকে নেওয়া । হরিচরণ বন্যোপাধ্যায় লণ্তু জ শবের 
বাবার পেয়েছেন মেরুতন্্র বলে এক গ্রন্থে । 

(৯১) সপেট1। সপেট। একরকম খাছ্য ফল। এই গাছ আামেরিক। থেকে আমাদের 
দেশে বোঁধহয় পোতুগীজর! নিয়ে আদে। পোর্তৃর্গীজ ভাষায় এই ফলের নাম 
(28018 )। 

(৯২) সীকালি। টাক] রাখবার ছুমুখো মোটা কাপড়ের থলিকে সাকালি বলে । 
শবটি এসেছে পোতুগীজ (5০০০1) থেকে । বঙ্গীয় শবকোষে উদাহরণ দেওয়া 
আছে, “ওরে ছুমুখে! সীকালি, সারাদিন ওবরা ভর! আর কর্বে! কত” ( দেহতত্বের 
গান )। 

(৯৩) সাগু বা সাবু। মালয় উপদ্বীপ থেকে নিউগিনি অবধি ভূখণ্ডে সাগ্ড জগ্মায়। 
হুবসন জবসনে আছে যে মালয় ভাষায় (5880) বলে একটি শব্দ আছে। পোতুগীজরা 
সাগুর নাম আর ব্যবহার আমাদের দেশে প্রচলন করে। 

(৯৪) সাস্তার! বা সন্ত্রা। সাস্তারা কমল] জাতীয় ফল | আইন-ই-আকবরীতে আছে 
যে সিলেট (শ্রীহট্ট) সরকারে সাস্তার। নামে একরকম ফল হয় । ফলের রঙ কমলা, বেশ 
বড় আর খুব মিষ্ট। চলস্তিকাতে আছে যে সাস্তার শবটি এসেছে পোতুগীজ (০10192) 
থেকে । এই কথার কোন প্রমাণ দেওয়া শক্ত । বাবর তার আত্মজীবনীতে বেশ কয়েক- 
রকম কমলা জাতীয় ফলের কথ! লিখেহেন। এইগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় 
পাওয়া যেত। কেরলে পোতুগীজর। পৌঁছনোর সাতাশ বছরের যধ্যেই বাবর ভারতবর্ষে 
এসেছিলেন । এত শীত পোতৃগীজদের আনা কোন ফল ও তার নাম উত্তর ভারতে 
প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয় না। 

(৯৫) নাবান। এই শবটি পোতুগীজ (৪৪১৪০ ) থেকে এসেছে, না৷ আরবী-তুকী 
সাবুন থেকে এসেছে তা জান! নেই। 

(৯৬) নায়! | শবটি এসেছে পোতৃর্সীজ ( 8879 ) থেকে। 

(৯) সালসা। এক রকম রভ-শোধক উঁধধকে সালস। বলে । স্প্যানিশ ভাষায় 
(2128 0812115 ) বলে একটি শব্দ আছে। (228) মানে কাটা ঝোপ আর 
(9811119 ) মানে সুর | এই কাটা ঝোপের মূল থেকে এক রকম টনিক বা সালস৷ 



১৮৪ বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালায় কথা 

তৈরি হ'ত, তার নাম স্প্যানিশ ভাষায় (79129 08111189) আর ইংরেজিতে (58188 

7811115 )। এই উঁধধের প্রধান ভিপো ছিল জামাইক হ্বীপে। দালস। শব্দটি বাঙ্গালা 
ভাষায় স্প্যানিশ ভাষা থেকে ইংরেজির মারফত এসেছে না পোঁতুগীজ ভাষার মারফত 
এসেছে তা বল। শক্ত | চলস্তিকাতে আছে যে শব্দটি পোতু'গীজ ভাষা! থেকে এসেছে । 
তবে দাঁলগার্দ! বা! কাম্পোন কেউই পোতুগীজ ভাষার তরফ থেকে শব্দটি দাবি 
করেননি । 

(৯৮) সুতি । শব্দটি পোতুগীজ (৪০766) থেকে এসেছে। (9০7৫) মানে লটারির 
টিকিট। প্রায় এ একই অর্থে বাংল? ভাষায় স্বতি শব ব্যবহার হয় । 

(২৯) সেঁকে। বা শেঁকো। চলস্তিকার মতে পোতু গী্জ শব (21550$90 ) থেকে 
সেঁকো। শব্টি এসেছে । জ্ঞানেন্্রমোহন দাস বলেছেন যে সংস্কৃত শব শঙ্খবিষ থেকে 
শেঁকো এসেছে । ৰ 

, (১০৯) হারামদ, ছারমদ, হারমাঁদ বা হরমাদ | এই শবের অর্থ জলদন্্য | শবটি 
এসেছে পোতৃগিজ (৪110808 ) থেকে । বোধহয় আরবী হারাম শবের মিশ্রণে শবের 
প্রথম অক্ষর হ হয়ে গেছে । আজকাল আর শব্দটি চলিত নেই। চলস্তিকাতে শবটি 
নেই। পোতুগীজ ভাষা থেকে আমদানি অন্ত একটি শব “বোদ্বেটে' হারামদ-কে 
সরিয়ে দিয়েছে। তবে মধ্যযুগে হারামদ চলিত ছিল। কবিকঙ্কণের কোন কোন পু িতে 
আছে, “ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে | রাত্রি দিন বাহে ভিঙ্গ। হারামদের ভরে |” 
টট্টগ্রায্ের কবি আলাওল তার আত্মচরিতে লিখেছেন, “কার্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম- 
লেখা । ছুষ্ট হার্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখ! ॥” 

উপরের তালিকার শবগুলি প্রায় সবকটিই বস্ত বা! জাতির নামবাচক, এক বোধহয় 
কালাপাতি শবটি বাদে । সাধারণত এক ভাষা! থেকে অন্ত ভাষায় নামপর্দই লেন দেন 
হুয়। ক্রিয়াপদের নেওয়া দেওয়! বিশেষ দেখ। যায়না । তবে একটি বাঙ্গাল ক্রিয়াপদ 
লম্বন্ধে সন্দেহ আছে। টুক বা টোকা মানে লিখে নেওয়া । এই ক্রিয়াপদটি যদি দেশী 
শব্ধ ন! হয়, তাহলে হয়তো! এটি পোতু গীজ শব্দ (০০৪ বা (০9০০৪ ) থেকে এসে (৭) 
থাকতে পারে। 

কাম্পোদ আর দালগাদে! তীর্দের নিজ নিজ পুস্তকে বাংল ভাষায় পোতুগীজ 
পনের বে তাঁলিক। দিয়েছেন মেগুলি অনেক বড়। কাম্পোসের তালিকায় ১৭১টি শব্দ 
ও দালগাদের পুস্তকে ১৬২টি এই রকম শব আছে। এই নব শব্দের মধ্যে অনেকগুলি 
শুধু বাঙালী রোমান ক্যাথালিক সমাজে প্রচলিত ছিল ও হয়তো! এখনও কিছু গ্রচলিত 
আছে । সবকটি শব দেবার প্রয়োজন বোধহয় নেই। উদ্দাহণ স্বরূপ কয়েকটি শব দেওয়া 
হল। নিচের তালিকায় প্রথমে বাঙ্গাল! অক্ষরে পোতুীজ শবটির প্রচলিত উচ্চারণ, 
বন্ধনীর যধ্যে শব্দার্থ এবং রোমান হরফে পোতু'নীজ শব্দটির বানান দেওয়া আছে। 
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